
  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in toepassing van de 
artikelen IV.66, §1, 2° en §2, 1° van het Wetboek van economisch recht 

ingevoegd door de wet van 2 mei 2019 
(Niet-vertrouwelijke versie) 

 

Zaak nr. MEDE–C/C–19/0008 

Hedin Belgien Bil AB - I.A. Hedin Bil AB (Anders Hedin) / J-Automotive B.V.B.A. 
(Groep Jacobs) 

I. Procedure 

 Op 22 november 2018 heeft het Auditoraat een eerste ontwerp van aanmelding ontvangen in naam van 

Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB. 

 Naar aanleiding van opmerkingen vanwege het Auditoraat op het eerste ontwerp van 

aanmeldingsformulier, heeft het Auditoraat op 28 januari 2019 een tweede ontwerp van aanmelding 

ontvangen in naam van Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB. 

 Na verdere schriftelijke opmerkingen werd de concentratie aangemeld op 14 februari 2019. 

 Op dezelfde dag werd Jellis De Coninck, attaché bij de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: “BMA”), 

door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. 

Michiel Vervloet, attaché bij de BMA, werd door de auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. 

De heren Bert Willekens en Jeroen Vander Cruyssen, beiden economisch expert, hebben verder bijstand 

verleend aan het onderzoek.  

 Op 6 maart 2019 heeft het Auditoraat op basis van artikel IV.58 §1, lid 1 (oud) van het Wetboek Economisch 

recht (hierna: “WER”) de onvolledigheid van de te verstrekken inlichtingen in het aanmeldingsformulier 

vastgesteld.1  

 Op 14 en 25 maart, 23 april en 3 mei 2019 heeft de aanmeldende partij telkens een deel van de te 

verstrekken informatie aangeleverd. 

 Op datum van 3 mei 2019 werden de te verstrekken inlichtingen door het Auditoraat als volledig beschouwd. 

 Conform artikel IV.58 §4 (oud) WER loopt de onderzoekstermijn van 25 werkdagen vanaf de dag volgend op 

de dag waarop de volledige inlichtingen werden ontvangen.  

                                                           
1 Zie brief van 6 maart 2019 inzake artikel IV.58 §1 lid 1 en IV.58 §4 (oud) WER. 



 Overeenkomstig artikel IV.29 (oud) WER, werd Antoon Kyndt aangeduid als tweede auditeur die deel 

uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor elke aangemelde concentratie.  

 Na inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV 

“Rechtshandhaving” en vervanging van boek I “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van 

economisch recht heeft de auditeur-generaal, overeenkomstig artikel IV.27 §4 WER, Antoon Kyndt 

aangewezen als auditeur-adviseur. 

 Op 12 juni 2019 werd het gemotiveerde voorstel van beslissing aan de voorzitter van het 

Mededingingscollege alsook aan de aanmeldende partij overgemaakt. 

 Op 27 juni 2019 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur, de directeur juridische 

studies en de directeur economische studies gehoord. 

II. Betrokken partijen 

 Aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij betreft de vennootschappen naar Zweeds recht Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin 

Bil AB met dezelfde maatschappelijke zetel te Box 2114, 431 02 Mölndal, Zweden. Beide vennootschappen 

staan onder uitsluitende zeggenschap van Anders Hedin Invest AB, die de uiteindelijke moederonderneming is 

van deze vennootschappen (hierna: “aanmeldende partij” of “Anders Hedin”). 

 De groep Anders Hedin heeft deelnemingen in volgende vennootschappen in België (waaronder 

verschillende recente overnames die hieronder meer in detail worden weergegeven): 

(1) KW Parts N.V. (ondernemingsnummer: 0453.881.311) is een dochteronderneming van de vennootschap 

Klintberg&Way AB, een 100% dochteronderneming van Anders Hedin Invest AB.  

In het kader van een overname die op 1 april 2018 werd afgesloten met Daimler AG heeft Anders Hedin de 

controle verworven over volgende vennootschappen: 

(2) Hedin Automotive Gent N.V. (ondernemingsnummer: 0445.940.870) met maatschappelijke zetel te 

Afrikalaan 208, 9000 Gent, die tevens een tweede vestigingseenheid heeft genaamd Hedin Automotive 

Sint-Martens-Latem te Kortrijksesteenweg 108, 9830 Sint-Martens-Latem. Verder geeft de website van 

Hedin Automotive Gent aan2 dat zij over een verkooppunt beschikt te Gentsesteenweg 78, 9900 Eeklo en 

een occasie-garage bezit ("Certified") te Afrikalaan 202, 9000 Gent;  

(3) Hedin Automotive Aalst N.V. (ondernemingsnummer: 0400.318.109) met maatschappelijke zetel te 

Nachtegaalstraat 6, 9320 Aalst; 

(4) Hedin Automotive Ninove N.V. (ondernemingsnummer: 0478.447.847) met maatschappelijke zetel te 

Brakelsesteenweg 398, 9406 Ninove, die tevens een tweede vestigingseenheid heeft genaamd Hedin 

Automotive Zottegem te Industrielaan 14, 9620 Zottegem; 

                                                           
2 https://www.gent.mercedes-benz.be/nl/desktop/about-us/contact-page.html 

https://www.gent.mercedes-benz.be/nl/desktop/about-us/contact-page.html


Op 10 juli 2018 werd de goedkeuring verleend voor de overname van volgende vier vennootschappen (hierna: 

“Groep Andries”) door de aanmeldende partij3 (met closing op 22 augustus 2018): 

(5) E. (Eddy) Joosen N.V. (ondernemingsnummer: 0442.873.987) met maatschappelijke zetel te 

Antwerpsesteenweg 140, 2550 Kontich; 

(6) Garage A. Swinnen B.V.B.A. (ondernemingsnummer: 0404.052.510) met maatschappelijke zetel te 

Mallekotstraat 62A, 2500 Lier; 

(7) Garage Euromotors N.V. (ondernemingsnummer: 0450.127.510) met maatschappelijke zetel te 

Aarschotsebaan 296, 2590 Berlaar; 

(8) Garage Vriesdonk N.V. (ondernemingsnummer: 0403.754.085) met maatschappelijke zetel te Bredabaan 

624, 2930 Brasschaat; 

Verder heeft de aanmeldende partij aangegeven dat er een Mercedes Certified (tweedehands) dealership 

werd opgericht, onder de benaming Hedin Automotive Kapellen met adres te Essensesteenweg 10, 2950 

Kapellen. De aanmeldende partij heeft aangegeven dat deze locatie huidig omzet genereert.4 

Tenslotte werd op 23 januari 2019 de goedkeuring verleend voor de overname van Star Repair N.V. door de 

aanmeldende partij5. Star Repair N.V. (ondernemingsnummer: 0881.658.041), met maatschappelijke zetel 

te Stenenstap 2, 2500 Lier, betreft een vennootschap die (voormalig) deel uitmaakte van de groep Andries 

en carrosserieactiviteiten uitoefent. Tijdens de prenotificatieperiode in huidige zaak werd de overname van 

Star Repair N.V. afgerond op 18 februari 2019.6 

 Doelonderneming  

 De doelonderneming betreft J-Automobile B.V.B.A. (ondernemingsnummer: 0568.451.177) met 

maatschappelijke zetel te Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, die verder de uitsluitende zeggenschap 

heeft over de vennootschappen Gammalease N.V. (ondernemingsnummer: 0429.924.289) en Autobedrijf 

Jacobs N.V. (ondernemingsnummer: 0413.637.593), met dezelfde maatschappelijke zetel als J-Automobile 

B.V.B.A. Autobedrijf Jacobs N.V. heeft verder twee vestigingseenheden, genaamd Jacobs Sint-Niklaas te 

Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas en Jacobs Lokeren te Oeverstraat 3, 9160 Lokeren7 (hierna: “Groep 

Jacobs”). 

  

                                                           
3 Zie in dit verband de beslissing BMA-2018-C/C-22-AUD van 10 juli 2018. 
https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-2018-cc-22-aud_pub.pdf 
4 Aanmeldingsformulier, punt 6.1, voetnoot 9.  
5 Zie in dit verband de beslissing BMA-2019-C/C-02-AUD van 23 januari 2019. 
https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-2019-cc-02-aud_pub.pdf 
6 https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0881.658.041&actionLu=Zoek 
7 https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/vestiginglijst.html?ondernemingsnummer=413637593 

https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-2018-cc-22-aud_pub.pdf
https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-2019-cc-02-aud_pub.pdf
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0881.658.041&actionLu=Zoek
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/vestiginglijst.html?ondernemingsnummer=413637593


 Vertegenwoordigers 

 De vertegenwoordigers voor de aanmeldende partij zijn:  

Contrast Law 

Meester Herlinde Burez 

Meester Koen Darding 

Minervastraat 5 

1930 Zaventem 

tel.: +32 2 275 00 75 

herlinde.burez@contrast-law.be 

koen.darding@contrast-law.be 

III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing 

 De auditeur legde voor wat volgt: 

III. “Aangemelde concentratie 

 Juridische beschrijving van de voorgenomen concentratie 

 Door de overnameovereenkomst (SPA) verkrijgen Hedin Belgien Bil AB en I.A. Hedin Bil AB 100% van de 

aandelen van J-Automotive B.V.B.A. Daardoor wordt eveneens de controle verworven over de 

dochtervennootschappen Gammalease N.V. en Autobedrijf Jacobs N.V. 

 De overnameovereenkomst leidt er uiteindelijk toe dat Anders Hedin de uitsluitende zeggenschap zal 

verkrijgen over Groep Jacobs. 

 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 14 februari 2019 

Aanvang termijn 15 februari 2019 

Brief auditeur inzake 
artikel IV.58 §1, lid 1 (oud) WER 

6 maart 2019 

Schriftelijke bevestiging ontvangst 
volledige inlichtingen 

3 mei 2019 

Aanvang termijn 
conform artikel IV.58 §4 (oud) WER 

6 mei 2019 

20 werkdagen 4 juni 2019 

mailto:herlinde.burez@contrast-law.be
mailto:koen.darding@contrast-law.be


25 werkdagen 12 juni 2019 

40 werkdagen 3 juli 2019 

 Omzetdrempels  

 De laatst aangegeven omzetcijfers (€) van de betrokken partijen zijn als volgt:  

Jaar 2017 Anders Hedin Groep Jacobs 

wereldwijde omzet 2.200.030.238 € 105.000.000 € 

EU-wijde omzet [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

omzet in België [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

 Op grond van de aangegeven omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA.  

IV. Activiteiten van de partijen 

 Algemeen 

 Met uitzondering van KW Parts N.V.8 waarvan de activiteiten niet verder relevant worden geacht voor de 

beoordeling van de onderhavige concentratie, is Anders Hedin in België actief als een erkende Daimler 

concessiehouder voor de merken Mercedes en Smart, waaronder personenwagens, lichte commerciële 

voertuigen (hierna: “LCV”) en vrachtwagens. 

 De dealeractiviteiten van Anders Hedin worden huidig uitgebaat op dertien locaties, waaronder zeven 

locaties sinds de overname van 1 april 2018 door Anders Hedin en een bijkomende vier locaties sinds de 

overname van 22 augustus 2018 door Anders Hedin (Groep Andries), alsook op de voormelde Certified 

(tweedehands) locatie te Kapellen. Tijdens de prenotificatieperiode in huidige zaak werd de overname van Star 

Repair N.V. afgerond op 18 februari 2019.9 

 Groep Jacobs is een erkende concessiehouder van Daimler voor de merken Mercedes, waaronder 

personenwagens, LCV en vrachtwagens. Deze activiteiten worden uitgebaat op twee locaties (Sint-Niklaas en 

Lokeren). 

 Het geheel van deze ondernemingen wordt hierna aangeduid als “de partijen”. 

  

                                                           
8 KW Parts N.V. betreft een vennootschap die originele reserveonderdelen voor verschillende Amerikaanse merken ter beschikking stelt in Europa. Geen 
van deze reserveonderdelen zijn volgens het aanmeldingsformulier geschikt voor Mercedes-Benz voertuigen. 
Zie ook hiervoor https://webshop.kwparts.com/brands 
9 https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0881.658.041&actionLu=Zoek 

https://webshop.kwparts.com/brands
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0881.658.041&actionLu=Zoek


 Hieronder wordt een kaart geprojecteerd met de locaties van de fysieke verkooppunten van de partijen. 

 

 De tabel hieronder bevat een overzicht van de activiteiten per partij zoals aangegeven door de aanmeldende 

partij.10 

        Activiteiten 
Anders 
Hedin 

Jacobs 

A Verkoop van nieuwe personenwagens  X X 

B Verkoop van nieuwe LCV X X 

C Verkoop van nieuwe middelzware vrachtwagens X X 

D Verkoop van nieuwe zware vrachtwagens X X 

E Herstel en onderhoud van Mercedes personenwagens en LCV X X 

                                                           
10 Zie aanmeldingsformulier, punt 6.1. 



F Herstel en onderhoud van Mercedes middelzware en zware vrachtwagens X X 

G Verkoop onderdelen en accessoires voor Mercedes personenwagens en LCV X X 

H Verkoop onderdelen en accessoires voor Mercedes middelzware en zware vrachtwagens X X 

I Carrosserieherstel van personenwagens en LCV X X 

J Carrosserieherstel van zware en middelzware vrachtwagens  X X 

K Detailhandel van tweedehands personenwagens  X X 

L Groothandel van tweedehands personenwagens X X 

M Detailhandel van tweedehands LCV X X 

N Groothandel van tweedehands LCV X X 

O Detailhandel van tweedehands middelzware vrachtwagens  X 

P Groothandel van tweedehands zware vrachtwagens X  

Q Verkoop van banden geschikt voor personenwagens en LCV11 X X 

R Verkoop van banden geschikt voor middelzware en zware vrachtwagens12 X X 

S Verhuur van personenwagens X X 

T Verhuur van LCV X X 

U Verhuur van vrachtwagens X X 

V Handelen als handelstussenpersoon voor de financiering bij de aankoop van voertuigen X X 

 De aanmeldende partij geeft aan dat activiteiten O en P geen overlap teweegbrengen. De activiteiten S tot 

en met U worden als accessoire activiteiten beschouwd die enkel worden verleend in het kader van onderhoud 

en/of herstel en enkel voor de tijdsduur ervan, alsook voor personeel. Verder beperkt de activiteit V van partijen 

zich tot bemiddeling tussen de klant en Mercedes-Benz Belgium-Luxembourg N.V. in het kader van de aankoop 

van (een) voertuig(en). Partijen bieden in dit kader geen eigen financiering aan.13 

                                                           
11 Wat betreft verkoop van banden, kan op basis van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie een detailhandelsmarkt voor vervangingsbanden 
geschikt voor enerzijds personenwagens en LCV en anderzijds (middelzware en zware) vrachtwagens weerhouden worden (M.3081 §§8-11, §§14-15; 
M.6063 §§11-12, §20; M.7643 §24; M.9000 §§11-15, §§17-18).  
De aanmeldende partij heeft daarbij aangetoond dat haar marktaandeel op deze markten verwaarloosbaar klein is. Op basis daarvan besluit de auditeur 
dat er op deze markten geen mededingingsbeperkende gevolgen mogelijk zijn. Deze markten worden dan ook niet verder besproken. Zie 
aanmeldingsformulier, punt 6.2.13.2. 
12 Ibid. 
13 Aanmeldingsformulier, punt 6.2. 



 De auditeur merkt hieromtrent op dat de partijen enkel het laatste jaar 2017 in overweging hebben 

genomen om te bepalen of activiteiten O en P overlap vertonen. Niettemin is de auditeur van oordeel dat - gelet 

op de beperkte omvang van de verkoop van tweedehands vrachtwagens voor het jaar 201714 - een mogelijke 

overlapping, zowel op detailhandels- als op groothandelsniveau, geen mededingingsbezwaren zou opleveren. 

Deze eventuele markten worden dan ook niet verder besproken.  

 Met betrekking tot activiteiten S tot en met V merkt de auditeur op dat deze in lijn ligt met een gangbare 

praktijk in de sector (bij erkende concessiehouders). De auditeur vindt het dan ook niet noodzakelijk om verder 

in te gaan op deze activiteiten.  

                                                           
14 Aanmeldingsformulier, punt 6.1, voetnoten 10 en 11. 



 

 Activiteiten per verkooppunt15  

 Hieronder een gedetailleerd overzicht van de activiteiten per locatie zoals opgegeven door de partijen in bijlage aan het aanmeldingsformulier.16 

 

Hedin  
Certifie

d  
Gent 

Hedi
n  

Gent 

Hedin 
Sint-

Martens
-Latem 

Hedin 
Eeklo 

Hedin 
Aalst 

Hedin 
Ninove 

Hedin 
Zottege

m 

E. Joosen  
(Hedin 

Kontich)  

Swinnen  
(Hedin 

Lier) 

Euromotor
s  

(Hedin 
Berlaar) 

Vriesdonk  
(Hedin 

Brasschaat) 

Jacobs  
Sint-

Niklaas 

Jacobs 
Lokere

n 

Verkoop van 
passagiersvoertuigen 

- Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Verkoop van LCV - Ja Ja Ja Ja Ja Ja - - - - Ja Ja 

Verkoop van middelzware 
vrachtwagens 

- Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 

Verkoop van zware vrachtwagens - Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 
              

Verkoop van tweedehands 
passagiersvoertuigen 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Verkoop van tweedehands LCV - Ja Ja - Ja Ja Ja - - - - Ja Ja 

Verkoop van tweedehands 
middelzware vrachtwagens 

- Ja - - Ja - - - - - - Ja - 

Verkoop van tweedehands zware 
vrachtwagens 

- Ja - - Ja - - - - - - Ja - 
              

Onderhoud en herstel van 
passagiersvoertuigen 

- Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Onderhoud en herstel van LCV - Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja Ja 

Onderhoud en herstel van 
middelzware vrachtwagens 

- Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 

Onderhoud en herstel van zware 
vrachtwagens 

- Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 
              

Carrosserieherstellingen voor 
personenwagens  

Ja Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 

Carrosserieherstellingen voor LCV Ja Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 

                                                           
15 De activiteiten van Hedin Automotive Kapellen (Certified) en Star Repair werden in dit overzicht niet opgenomen.  
16 Aanmeldingsformulier, bijlage 3. 



Carrosserieherstellingen voor 
vrachtwagens  

- Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 
              

OTC17-verkoop van 
reserveonderdelen geschikt voor 
passagiersvoertuigen en LCV 

- Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

OTC-verkoop van 
reserveonderdelen geschikt voor 
zware en middelzware 
vrachtwagens 

- Ja Ja - Ja Ja Ja - - - - Ja - 

              

Verkoop van banden voor 
passagiersvoertuigen en LCV 

- Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Verkoop van banden voor zware 
en middelzware vrachtwagens 

- Ja - - Ja Ja - - - - - Ja - 

                                                           
17 OTC betreft toonbankverkoop (“Over The Counter”). 



  

 Conclusie met betrekking tot de activiteiten 

 Gelet op het voorgaande, zal de auditeur de gezamenlijke activiteiten van partijen onderzoeken voor 

wat betreft: 

― verkoop van nieuwe personenwagens;  

― verkoop van nieuwe LCV; 

― verkoop van nieuwe middelzware vrachtwagens; 

― verkoop van nieuwe zware vrachtwagens; 

― verkoop van tweedehands personenwagens;  

― verkoop van tweedehands LCV;   

― herstel en onderhoud aan personenwagens;  

― herstel en onderhoud aan LCV;  

― herstel en onderhoud aan middelzware vrachtwagens; 

― herstel en onderhoud aan zware vrachtwagens; 

― carrosserieherstellingen aan personenwagens;  

― carrosserieherstellingen aan LCV; 

― carrosserieherstellingen aan (middelzware en zware) vrachtwagens; 

― OTC-verkoop van reserveonderdelen en accessoires van personenwagens en LCV;  

― OTC-verkoop ven reserveonderdelen en accessoires van middelzware en zware vrachtwagen; 

V. Marktafbakening  

 Inleidende opmerking 

 Uit voorgaande beschikkingen betreffende de productmarkt maakte de Europese Commissie een 

onderscheid tussen enerzijds productie en levering en anderzijds distributie van personenwagens en lichte 

commerciële voertuigen. Qua distributie wordt er verder een groothandels- als een detailhandelsniveau 

onderscheiden.18 

                                                           
18 M.2832 General Motors/Daewoo Motors, §§17-20; M.3388 Ford Motor Company/Polar Motor Group, §7; M.7747 PGA/MSA, §11; M.8309 
Volvo Car Corporation/First Rent a Car, §17. 
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 Verkoop van nieuwe personenwagens - verkoop van nieuwe lichte commerciële 

voertuigen (LCV) 

V.2.1 Productmarkt 

V.2.1.a Beslissingspraktijk 

 Uit de Europese beslissingspraktijk volgt dat er een detailhandel voor personenwagens wordt 

onderscheiden van een detailhandel van lichte commerciële voertuigen.19  

 Wat betreft personenwagens wordt er door de Europese Commissie geen onderscheid (meer) 

gehanteerd tussen verschillende types van personenwagens gezien deze normalerwijze worden verdeeld 

door dezelfde distributiekanalen.20 

 Uit de Europese beslissingspraktijk volgt tevens dat er een onderscheid tussen nieuwe en tweedehands 

motorvoertuigen (m.a.w. enerzijds personenwagens en anderzijds LCV) wordt gehanteerd.21  

 Een marktonderzoek van de Europese Commissie in zaak M.7747 leidde daarbij tot sterke 

aanwijzingen dat de detailhandel van nieuwe motorvoertuigen (met name personenwagens) een aparte 

productmarkt uitmaakt tegenover de detailhandel van tweedehands motorvoertuigen (met name 

personenwagens), waarbij evenwel de exacte definiëring van de productmarkt werd opengelaten.22 De 

mededingingsrechtelijke analyse werd (onder meer) uitgevoerd op een markt voor de detailverkoop van 

enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe LCV.23  

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

productmarkt opengelaten, maar werd voor de doeleinden van de analyse de detailhandel van nieuwe 

personenwagens en nieuwe LCV telkens als nauwste marktdefinitie gehanteerd.24  

V.2.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 Wat betreft personenwagens, meent de aanmeldende partij, uitgaande van de beslissingspraktijk van 

de Europese Commissie en de BMA, dat de relevante markt kan worden gedefinieerd als de detailhandel 

van nieuwe personenwagens, zonder onderscheid op basis van merk.25 

 Wat betreft LCV, stelt de aanmeldende partij enkel dat er voor een markt van detailhandel van 

[nieuwe] LCV geen onderscheid moet worden gemaakt op basis van merk.26 

V.2.1.c Marktbevraging27 

 De antwoorden van erkende distributeurs bevestigen dat een detailhandels- en een 

groothandelsniveau kan onderscheiden worden alsook een onderscheid tussen personenwagens en 

                                                           
19 M.2832 General Motors/Daewoo Motors, §20; M.3388 Ford Motor Company/Polar Motor Group, §7; M.3352 VW/Hahn+Lang, §11; M.6718 
Toyota Tsusho Corporation/CFAO, §11; M.7747 PGA/MSA, §11. 
20 M.7747 PGA/MSA, §11; M.8309 Volvo Car Corporation/First Rent a Car, §22. 
21 M.3352 VW/Hahn+Lang, §11; M.5250 Porsche/Volkswagen, §38; M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO, §11; M.6958 CD&R/WE BUY ANY 
CAR, §14. 
22 M.7747 PGA/MSA, §14-15.  
23 M.7747 PGA/MSA, §23-25. 
24 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §40, pg. 7 en §20, pg. 24. Voor de analyse zie §87, pg. 14.  
Voor de analyse, zie §87, pg. 14. 
25 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.1.1. c). 
26 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.2.1. c). 
27 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van nieuwe 
personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
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commerciële voertuigen en verder dat een detailhandelsmarkt voor verkoop en distributie van 

personenwagens niet verder moet onderverdeeld worden op basis van type.28  

V.2.2 Geografische markt 

V.2.2.a Beslissingspraktijk 

 Niettegenstaande de Europese Commissie de omvang van de geografische markt in oudere zaken 

openliet, werd niet uitgesloten dat een markt voor detailhandel van voertuigen aan eindconsumenten 

nauwer dan nationaal moet worden beschouwd.29   

 In zaak M.5250 werd een detailverkoop voor nieuwe auto’s aangeduid als zijnde regionaal in omvang. 

Deze zaak betrof specifiek personenwagens (“Pkw”).30 

 In zaak M.6403 werd de geografische omvang van de markt voor detailhandel van enerzijds 

personenwagens en anderzijds LCV opengelaten maar werd de mededingingsrechtelijke analyse 

eveneens uitgevoerd op een regionaal niveau (i.o. regionaal niveau in Polen).31 

 In een marktonderzoek van de Europese Commissie in zaak M.774732 werd enerzijds aangegeven dat 

er indicaties zijn dat de geografische markt vanuit vraagoverwegingen lokaal en/of regionaal zou kunnen 

worden gedefinieerd. Er werd onder meer verwezen naar het feit dat de meerderheid van consumenten 

niet bereid werd gevonden zich te verplaatsen naar andere regio's om een auto te kopen en dat 

distributeurs de concurrentie beschouwen op een lokaal en/of regionaal niveau. Anderzijds gaven de 

resultaten van het marktonderzoek ook aan dat een nationale markt zou kunnen worden weerhouden 

aangezien marketing- en promotiecampagnes door de autoproducenten centraal worden beslist. De 

Europese Commissie heeft daarbij geen definitief standpunt ingenomen, maar de 

mededingingsrechtelijke analyse werd uitgevoerd op een regionaal niveau (i.e. op departementaal niveau 

in Frankrijk).33 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een lokale marktdefinitie, waarbij zij 

aangeeft dat de mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd op departementaal niveau. In geval 

de partijen eveneens actief zijn in naburige departementen, wordt de analyse uitgebreid tot het geheel 

aan departementen waar de partijen actief zijn.34 In een recente Franse beslissing werd evenwel 

aangegeven dat een analyse op basis van een departementaal niveau niet meer overeenkomt met de 

concurrentiële dynamiek op de markt en werd deze vervangen door een analyse van lokale 

verzorgingsgebieden op basis van reistijd.35 

                                                           
28 Met betrekking tot verkoop van nieuwe personenwagens, zie de antwoorden van Rogiers Dendermonde, Garage Ed. Miers, Mercedes-Benz 
Antwerpen/Mechelen, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vragen 4, 5 en 6 en 
de antwoorden van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, De Schepper, Garage Lieven De Keulenaer, 
Vernaeve, Bilia Verstraeten, Garage L. Blanquaert, Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vragen 4, 5 en 6.  
Met betrekking tot verkoop van nieuwe LCV, zie de antwoorden van Garage Ed. Miers, Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen, Automobielbedrijf 
Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vragen 4 en 5 en de antwoorden van Thoen Center, Garage L. 
Blancquaert en Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vragen 4 en 5. 
29 M.3388 Ford Motor Company/Polar Motor Group, §10; M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO, §12. 
30 M.5250 Porsche/Volkswagen, §48. 
31 M.6403 Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Poska/VW Leasing Polska, §27-30 en §38 en voetnoot 21. 
32 M.7747 PGA/MSA, §§16-19. 
33 M.7747 PGA/MSA, §23-25. 
34 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §10-11; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, 
§14-15; beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §8-9. 
35 Beslissing nr. 19-DCC-42 van 12 maart 2019, §34-35, §45-46 en §55-56. 
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 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

geografische markt opengelaten, maar werd voor de analyse zowel een nationale en provinciale omvang 

als een lokaal verzorgingsgebied weerhouden.36 

V.2.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat het zeer twijfelachtig is dat een definitie van de geografische markt 

aan de hand van verzorgingsgebieden waarin 80% van de verkopen van partijen worden gerealiseerd, 

een correct beeld geeft van de markt voor de detailhandel van enerzijds nieuwe passagiersvoertuigen en 

anderzijds nieuwe LCV, waarbij zij verwijst naar de bekendmaking van de Europese Commissie inzake de 

bepaling van de relevante markt.37 

V.2.2.c Marktbevraging38 

 De marktbevraging bij erkende distributeurs levert een gemengd beeld op voor de detailhandel van 

zowel nieuwe personenwagens als LCV. 

 Wat betreft detailhandel van nieuwe personenwagens, geven sommige Mercedes distributeurs aan 

dat de regio waarin wordt geconcurreerd een lokaal verzorgingsgebied betreft met een afstand van 25 à 

30km en een reistijd van 30 min39. Andere Mercedes distributeurs geven daarentegen aan dat er een 

nationale markt bestaat.40 

 De antwoorden van erkende distributeurs actief in de verkoop van andere merken geven merendeels 

aan dat de regio waarin wordt geconcurreerd een lokaal verzorgingsgebied betreft met een afstand van 

15-50km en een reistijd van 20 tot 60min.41  

 Twee distributeurs geven echter aan de markt als nationaal te beoordelen, waarvan één garage 

enerzijds aangaf dat de reistijd niet de enige parameter is die een rol speelt in de aanschaf van een 

voertuig en de prijs als een belangrijk criterium wordt aangehaald, en anderzijds wordt aangegeven dat 

de verzorgingsgebieden van de verkopers elkaar overlappen (ketensubstitutie).42 

 Van het beperkt aantal distributeurs actief in de verkoop van nieuwe LCV43, geeft ongeveer de helft 

van de distributeurs aan dat de regio waarin wordt geconcurreerd een lokaal verzorgingsgebied betreft 

met een afstand van 20-30km en een reistijd van 30-45min44. Andere distributeurs geven daarentegen 

aan dat er een nationale markt bestaat.45 

                                                           
36 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §48, pg. 8 en §20, pg. 24. Voor de analyse zie §87, pg. 14. 
37 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.1.1 c) en punt 6.2.2.1 c). 
38 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van nieuwe 
personenwagens weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
39 Antwoorden van Rogiers Dendermonde en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. 
40 Antwoord van Garage Ed. Miers, Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 
14 januari 2019, vraag 17. 
41 Antwoord van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, De Schepper, Garage Lieven De Keulenaer, 
Vernaeve op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
42 Antwoord van Garage L. Blancquaert en Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17.  
43 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van nieuwe 
LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
44 Antwoorden van Garage Ed. Miers en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. 
Antwoord van Thoen Center op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
45 Antwoorden van Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 
2019, vraag 17. Antwoord van Garage L. Blanquaert en Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
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V.2.3 Beoordeling door de auditeur 

 Gelet op de voorgaande Europese en nationale beslissingspraktijk, en rekening houdende met het 

standpunt van de aanmeldende partij alsook de resultaten van de marktbevraging, weerhoudt de 

auditeur een interbrand (niet-merkspecifieke) detailhandelsmarkt voor de verkoop van enerzijds nieuwe 

personenwagens en anderzijds nieuwe LCV46. 

 Wat betreft de geografische marktomvang, zijn de resultaten van de marktbevraging niet eenduidig, 

maar het bestaan van een lokale dimensie kan niet worden uitgesloten. 

 Met betrekking tot het standpunt van de aanmeldende partij omtrent de methode om de geografische 

markt te definiëren aan de hand van 80%-verzorgingsgebieden47, stelt de auditeur vast dat het 

Mededingingscollege in vorige zaken met betrekking tot deze sector deze methode heeft aanvaard.48 

 De auditeur is echter van oordeel dat de exacte marktaflijning van de geografische markt voor de 

verkoop van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe LCV, nationaal of lokaal, in casu 

opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte geografische marktaflijning, heeft de concentratie 

niet tot gevolg dat de mededinging op deze markten op een significante wijze wordt belemmerd, om de 

redenen die verder in punten VI.2 en VI.3 worden uiteengezet. 

 Verkoop van nieuwe middelzware vrachtwagens - verkoop van nieuwe zware 

vrachtwagens 

V.3.1 Productmarkt 

V.3.1.a Beslissingspraktijk 

 Voor zover bekend aan de auditeur identificeert de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie 

met betrekking tot vrachtwagens enkel een markt van de productie en levering van vrachtwagens en niet 

specifiek een (downstream)markt voor (groot en/of kleinhandels)distributie van vrachtwagens. 

 De enige (indirecte) referentie die hieromtrent werd gevonden, betreft zaak M.6763 waar de Europese 

Commissie aangeeft dat een markt voor de (detail)verkoop van tweedehands vrachtwagens (en bussen) 

mogelijks moet worden onderscheiden van een markt voor de verkoop van nieuwe vrachtwagens (en 

bussen) maar waarbij de definiëring van deze relevante markt werd opengelaten.49 

 Volgens vaste beschikkingspraktijk van de Europese Commissie wordt de markt voor productie en 

levering van vrachtwagens ingedeeld op basis van maximaal toegelaten massa (MTM), met een 

onderscheid tussen lichte (<5t) (met andere woorden LCV50), middelzware (5-16t) en zware (>16t) 

vrachtwagens.51 

                                                           
46 Zie in dit verband ook infra voetnoot 60. 
47 Deze methodologie kan worden omschreven als "(…) het verzorgingsgebied rond elke garage, gebaseerd op het gebied waarin die garage 
80% van zijn omzet haalt". Zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §94, pg. 16. 
48 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §39 alsook voetnoot 320, pg. 120.  
Zie R. De Coninck and M. Hervé, “Mergers: How to Measure Local Competition”, Journal of European Competition Law and Practice, Volume 8, 
Issue 6, June 2017, Pages 402–408. 
49 M.6763 VWFS/Pon Holdings B.V./ Pon Equipment Rental & Lease, §25-27.  
50 Zie bv. M.1517 Renault/Nissan, §21 
51 M.1672 Volvo/Scania, §15-18; M.4336 MAN/Scania, §14-16; M.5157 Volkswagen/Scania, §12. 
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 De Franse Mededingingsautoriteit maakt (naar analogie) een onderscheid tussen nieuwe en 

tweedehands industriële voertuigen, waarbij zij verder het onderscheid van de Europese Commissie volgt 

met een verdere indeling naar MTM toe.52 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werden de verschillende activiteiten 

(verkoop, onderhoud en verkoop van reserveonderdelen) tot aparte markten gerekend. Verder werd de 

indeling op basis van MTM weerhouden, m.a.w. een aparte markt voor verkoop van (nieuwe53) 

middelzware vrachtwagens (5-16t) en voor verkoop van (nieuwe) zware vrachtwagens (>16t). Tenslotte 

werd benadrukt dat deze markt een markt op kleinhandelsniveau betrof.54  

V.3.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 Niettegenstaande de aanmeldende partij voor middelzware vrachtwagens in toenemende mate 

indicaties ontwaart van een systeemmarkt55, en er voor zware vrachtwagens sterke indicaties zijn van het 

bestaan van een systeemmarkt, gaat zij uit van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en de 

BMA en meent dat de relevante productmarkt kan worden omschreven als de detailhandel van enerzijds 

[nieuwe] middelzware vrachtwagens en anderzijds [nieuwe] zware vrachtwagens, waarbij geen 

onderscheid moet worden gemaakt op basis van merk.56 

V.3.2 Geografische markt 

V.3.2.a Beslissingspraktijk 

 Voor zover bekend aan de auditeur is er geen beslissingspraktijk van de Europese Commissie omtrent 

de geografische omvang van een detailhandelsmarkt voor de verkoop van enerzijds (nieuwe) 

middelzware vrachtwagens en anderzijds (nieuwe) zware vrachtwagens. 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een lokale marktdefinitie, waarbij zij 

aangeeft dat de mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd op departementaal niveau. In geval 

partijen eveneens actief zijn in naburige departementen, wordt de analyse uitgebreid tot het geheel aan 

departementen waar de partijen actief zijn.57   

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit leverde een marktonderzoek 

gemengde resultaten op, en werd de exacte definitie van de geografische markt opengelaten. Een lokale 

marktaflijning van het 80%-verzorgingsgebied werd als nauwst mogelijke geografische marktdefinitie 

gehanteerd voor doeleinden van de analyse.58 

V.3.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat het zeer twijfelachtig is dat een definitie van de geografische markt 

aan de hand van verzorgingsgebieden waarin 80% van de verkopen van partijen worden gerealiseerd, 

een correct beeld geeft van de markt voor de detailhandel van nieuwe middelzware vrachtwagens, 

                                                           
52 Beslissing nr. 10-DCC-151 van 29 oktober 2010, §6-9; beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §9-12, alsook de concurrentiële analyse 
(§37-39). 
53 In deze beslissing werd een eventuele markt voor tweedehands vrachtwagens niet besproken, waaruit volgt dat de markt waarvan sprake in 
de beslissing de verkoop van nieuwe middelzware en/of zware vrachtwagens betreft. Zie hiervoor beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 
2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §25, pg 6 (voetnoot 10). 
54 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §§77-78, pg 14 en §42 pg. 121. 
55 Een systeemmarkt betreft in deze context een geïntegreerde markt die zowel de verkoop aan vrachtwagens, als herstel- en 
onderhoudsdiensten als distributie aan reserveonderdelen voor vrachtwagens omvat. 
56 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.3.1., c) en punt 6.2.4.1. c). 
57 Beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §27. 
58 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §§94-95, pg 16-17 en §42 pg. 121. 
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waarbij zij verwijst naar de bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de 

relevante markt.59 

V.3.3 Beoordeling door de auditeur 

 Gelet op de vorige beschikkingspraktijk van de BMA weerhoudt de auditeur een interbrand (niet-

merkspecifieke) detailhandelsmarkt voor de verkoop van enerzijds nieuwe middelzware vrachtwagens en 

anderzijds nieuwe zware vrachtwagens. 

 Voor de doeleinden van deze zaak worden voertuigen met een MTM vanaf 3½t t.e.m. 16t beschouwd 

als   middelzware vrachtwagens60 en voertuigen met een MTM >16t beschouwd als zware vrachtwagens. 

 Met betrekking tot het standpunt van de aanmeldende partij omtrent de methode om de geografische 

markt te definiëren aan de hand van 80%-verzorgingsgebieden61, stelt de auditeur vast dat het 

Mededingingscollege in een vorige zaak met betrekking tot deze sector deze methode heeft aanvaard.62 

 Wat betreft de geografische omvang van deze markt, is de auditeur van oordeel dat de exacte 

marktaflijning van de geografische markt voor de verkoop van enerzijds nieuwe middelzware en 

anderzijds nieuwe zware vrachtwagens, nationaal of lokaal, in casu opengelaten kan worden. Immers, 

ongeacht de exacte geografische marktaflijning, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markten op een significante wijze wordt belemmerd, om de redenen die verder in punten VI.4 en 

VI.5 worden uiteengezet. 

 Verkoop van tweedehands personenwagens en/of LCV 

V.4.1 Productmarkt 

V.4.1.a Beslissingspraktijk 

 In zaak M.5250 werd er door Europese Commissie aangegeven dat de partijen eveneens actief zijn in 

de detailhandel van gebruikte auto’s, welke werd aangeduid als een relevante productmarkt, evenwel 

zonder verdere onderbouwing.63 Deze zaak betrof enkel personenwagens (Pkw). 

 In zaak M.5709 werd er door de Europese Commissie een aparte productmarkt weerhouden voor de 

detailhandel van tweedehands auto’s, waaronder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen werden 

inbegrepen, gelet op een gebrek aan mededingingsbezwaren die voor deze zaak een verdere 

onderverdeling zouden verantwoorden.64 

                                                           
59 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.3.1 c) en punt 6.2.4.1 c). 
60 De auditeur merkt echter op dat de standaard indeling die wordt gehanteerd door de Dienst voor Inschrijvingen van voertuigen (“DIV”) een 
onderscheid maakt tussen middelzware vrachtwagens met een MTM gaande van 3½t tot 12t, en zware vrachtwagens vanaf 12t. Zie hiervoor 
https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/types/vrachtwagens 
Voor deze zaak wordt de indeling van de Europese Commissie gevolgd (5-16t) (in overeenstemming met de vorige zaak Volvo/Kant met dien 
verstande dat de ondergrens aan MTM op 3½t wordt gelegd (in overeenstemming met de vorige zaak D’Ieteren/Rietje waar LCV werden 
gedefinieerd op <3,5t) om te vermijden dat een gedeelte van de verkopen op deze markt niet wordt opgenomen in de analyse. Voor zware 
vrachtwagens wordt de indeling van de Europese Commissie gevolgd (>16t) in overeenstemming met de vorige zaak Volvo/Kant. 
61 Deze methodologie kan worden omschreven als het "verzorgingsgebied rond elke garage, gebaseerd op het gebied waarin die garage 80% 
van zijn omzet haalt". Zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §94, pg. 16. 
62 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §39, pg. 120.  
Zie R. De Coninck and M. Hervé, “Mergers: How to Measure Local Competition”, Journal of European Competition Law and Practice, Volume 8, 
Issue 6, June 2017, Pages 402–408. 
63 M.5250 Porsche/Volkswagen, §38; M.6958 CD&R/WE BUY ANY CAR, §14. 
64 M.5709 Volkswagen/Mahag, §8 en §12-13. 

https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/types/vrachtwagens
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 In zaak M.6918 wordt aangegeven dat een onderscheid tussen nieuwe en tweedehands voertuigen in 

alle segmenten (personenwagens, LCV en vrachtwagens (zware commerciële voertuigen)) werd 

overwogen.65 

 Zaak M.6958 betrof specifiek de groothandelsverkoopsmarkten voor tweedehands voertuigen. 

Alhoewel de Europese Commissie de uiteindelijke definiëring van de markt openliet, gaf het 

marktonderzoek aan dat (1) er een aparte markt bestaat voor tweedehands voertuigen versus nieuwe 

voertuigen, (2) er een onderscheid moet gemaakt worden tussen groothandels- en detailhandelsniveau, 

en (3) dat een onderscheid tussen tweedehands personenwagens en lichte commerciële voertuigen 

ongepast is voor het groothandelsniveau.66 

 Zoals reeds hiervoor aangegeven, leidde een marktonderzoek van de Europese Commissie in zaak 

M.7747 tot sterke aanwijzingen dat detailhandel van tweedehands motorvoertuigen (met name 

personenwagens) een aparte productmarkt uitmaakt tegenover de detailhandel van nieuwe 

motorvoertuigen (met name personenwagens).67 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een apart onderscheid voor distributie van 

tweedehands voertuigen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen personenwagens (“vehicules 

automobiles particuliers”) en commerciële voertuigen (“véhicules automobiles commerciaux”), een 

onderscheid dat wel wordt gehanteerd voor de distributie van nieuwe voertuigen.68 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

productmarkt opengelaten.69 

V.4.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij gaat uit van aparte markten voor de verkoop van tweedehands 

personenwagens en LCV. Naar analogie met de verkoop van enerzijds nieuwe personenwagens en 

anderzijds nieuwe LCV, worden deze als niet-merkspecifiek beschouwd. Een verder onderscheid (bv. 

leeftijd) acht zij niet relevant, aangezien zulk onderscheid slechts in bepaalde verkoopkanalen wordt 

gemaakt.70  

V.4.1.c Marktbevraging71  

 De marktbevraging bij de erkende Mercedes distributeurs72 levert een gemengd beeld op. Sommige 

distributeurs geven aan dat er aparte verkoopmarkten (kunnen) bestaan voor enerzijds tweedehands 

personenwagens en anderzijds tweedehands LCV73, terwijl de meeste andere distributeurs een 

                                                           
65 M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO, §11. 
66 M.6958 CD&R/WE BUY ANY CAR, §17. 
67 M.7747 PGA/MSA, §14.  
68 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, §9; 
beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §5. 
69 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §40, pg. 7 en §20, pg. 24. 
70 Aanmeldingsformulier, punten 6.2.11.1. en 6.2.12.1. 
71 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
tweedehands voertuigen (personenwagens en/of LCV)  weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
72 Alle antwoorden van de Mercedes distributeurs die actief in de verkoop van tweedehands personenwagens geven aan eveneens actief te zijn 
in de verkoop van tweedehands LCV. 
73 Antwoord van Garage Dhondt op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 7. 
Zie ook het antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 7, maar enkel voor 
zover de aantallen verkochte tweedehands voertuigen een specialisatie rendabel kunnen maken. 
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gezamenlijke markt aangeven.74 Distributeur Schelkens, enkel actief in de verkoop van tweedehands 

personenwagens en LCV, geeft aan dat de productkennis en technische knowhow voor beide types 

voertuigen parallel verlopen.75 

 Uit de antwoorden van de erkende distributeurs actief in de verkoop van tweedehands voertuigen van 

andere merken wordt allereerst vastgesteld dat deze hoofdzakelijk enkel actief zijn in de verkoop van 

tweedehands personenwagens (merkgebonden76). De meerderheid van de antwoorden geven aparte 

tweedehands markten aan gelet op een andere marktbenadering, zoals een andere doelgroep 

(particulieren vs. professionelen) en een andere wijze van inkoop en verkoop.77 De antwoorden die een 

gezamenlijke tweedehands markt aangeven wijzen echter op een merkgebonden organisatie van verkoop 

in plaats van een verkoop georganiseerd op basis van het type voertuig.78 

V.4.2 Geografische markt 

V.4.2.a Beslissingspraktijk 

 In zaak M.5250 werd een detailhandelsmarkt voor tweedehands auto’s aangeduid als regionaal in 

omvang. Deze zaak betrof specifiek personenwagens (Pkw).79 

 In zaak M.5709 werd opengelaten of een regionale marktdefinitie kan worden gehanteerd voor een 

detailhandelsmarkt van tweedehands voertuigen.80 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een lokale marktdefinitie, waarbij zij 

aangeeft dat de mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd op departementaal niveau. In geval 

de partijen eveneens actief zijn in naburige departementen, wordt de analyse uitgebreid tot het geheel 

aan departementen waar de partijen actief zijn.81 In een recente Franse beslissing werd evenwel 

aangegeven dat een analyse op basis van een departementaal niveau niet meer overeenkomt met de 

concurrentiële dynamiek op de markt en werd deze vervangen door een analyse van lokale 

verzorgingsgebieden op basis van reistijd.82 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

geografische markt opengelaten.83 

V.4.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij neemt geen standpunt in omtrent de omvang van een markt voor verkoop van 

tweedehands personenwagens of LCV. 

                                                           
74 Antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Schelkens, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om 
Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 7. 
75 Antwoord van Garage Schelkens op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 4 en 7. 
76 De uitzonderingen betreffen Thoen Center en Garage L. Blancquaert, twee erkende distributeurs van de Volkswagen-groep. 
77 Antwoorden van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, H. Gregoir, De Schepper, Garage Lieve De Keulenaer, Bilia Verstraeten en Garage Dielis 
op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 7. 
78 Antwoorden van Thoen Center, Vernaeve, Garage L. Blanquaert op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 7. 
79 M.5250 Porsche/Volkswagen, §48; M.6958 CD&R/WE BUY ANY CAR, §14. 
80 M.5709 Volkswagen/Mahag, §21. 
81 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §10-11; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, 
§14-15; beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §8-9. 
82 Beslissing nr. 19-DCC-42 van 12 maart 2019, §66-67. 
83 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §48, pg. 8 en §20, pg. 24. 
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V.4.2.c Marktbevraging84 

 De marktbevraging bij erkende Mercedes distributeurs wijst grotendeels uit dat er een nationale markt 

voor de verkoop van tweedehands personenwagens en/of LCV bestaat.85  

 De antwoorden van erkende distributeurs actief in de verkoop van andere merken wijzen grotendeels 

op een nationale markt.86 Een minderheid weerhoudt een lokale dimensie, waarbij in hoofdzaak dezelfde 

dimensie werd gehanteerd als bij de verkoop van nieuwe personenwagens.87 Een enkele distributeur 

beschouwt de tweedehands markt als geëvolueerd naar een internet markt.88 

V.4.3 Beoordeling door de auditeur 

 Zoals de Europese Commissie heeft aangegeven, wordt er onderscheid gemaakt tussen een 

groothandels- en een detailhandelsniveau voor wat betreft verkoop van tweedehands voertuigen (m.a.w. 

personenwagens en/of LCV). 

 De auditeur stelt vast dat er geen eenduidigheid is of tweedehands personenwagens en LCV tot 

dezelfde detailhandelsmarkt behoren. Noch de Europese en nationale beslissingspraktijk noch de 

marktbevraging geven hierover definitief uitsluitsel. 

 Wat betreft de geografische omvang van de markt, lijkt de marktbevraging eerder te wijzen in de 

richting van een nationale markt. 

 De auditeur is van oordeel dat de exacte marktaflijning van zowel de product als de geografische markt 

in casu opengelaten kan worden, aangezien uit de analyse in punt VI.6 blijkt dat de concentratie niet tot 

gevolg heeft dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd, welke product of 

geografische marktdefinitie ook zou worden gehanteerd. 

 Herstel en onderhoud aan personenwagens en/of LCV 

V.5.1 Productmarkt 

V.5.1.a Beslissingspraktijk 

 De Europese beschikkingspraktijk in concentratiezaken onderscheidt een aparte markt voor 

onderhouds- en herstellingsdiensten aan motorvoertuigen, zonder deze evenwel precies te definiëren.  

 In zaak M.2087 werd er door de partijen aangegeven dat er een onderscheid kon worden gemaakt 

tussen courante en complexe onderhouds- en herstellingswerken.89 De concurrentiële analyse werd 

uitgevoerd ten aanzien van een kanaal van gespecialiseerde ketens van herstellers waarbij enkel courante 

herstellingen in aanmerking werden genomen.90 

 In zaak M.2948 wordt vermeld dat onderhouds- en herstellingsdiensten in hoofdzaak worden 

aangeboden door erkende en onafhankelijke dealers van voertuigen, “fast fit” centra gespecialiseerd in 

                                                           
84 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
tweedehands voertuigen (personenwagens en/of LCV)  weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
85 Antwoorden van Garage Schelkens, Garage Ed. Miers, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 
januari 2019, vraag 17. De uitzondering die een lokale markt weerhoudt betreft de twee garages van de groep Rogiers. 
86 Antwoorden van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, Thoen Center, Garage Lieven De Keulenaer, Garage L. Blancquaert en garage Dielis op 
het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
87 Antwoorden van H. Gregoir, De Schepper en Vernaeve op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
88 Antwoord van Garage Van Kasteren op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
89 M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, §7; M.6063 Itochu/Speedy, §§8-10. 
90 M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, §12-13. 
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onderhoud en herstel en onafhankelijke garages en/of “full service” aanbieders. Een aparte markt van 

lichte onderhouds- en herstellingsdiensten werd overwogen omwille van factoren zoals een beperkter 

aanbod, vluggere service, lagere prijzen en een sterke merkbekendheid t.a.v. “full service” aanbieders, 

maar liet de uiteindelijke conclusie open.91 De concurrentiële analyse in deze zaak werd uitgevoerd op een 

mogelijke markt voor lichte onderhouds- en herstellingsdiensten.92 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een markt voor de distributie van 

onderhouds- en herstellingsdiensten voor voertuigen (personenwagens en commerciële voertuigen).93 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

productmarkt opengelaten.94  

 In Verordening 461/2010 wordt aangegeven dat - indien een aparte vervolgmarkt voor herstellings- 

en onderhoudsdiensten kan gedefinieerd worden - de mededinging op deze markt afhangt van de 

concurrentiële interactie tussen erkende herstellers95 onderling en onafhankelijke herstellers. Verder 

wordt gesteld dat de mogelijkheid voor deze laatsten om te concurreren afhankelijk is van een onbeperkte 

toegang tot essentiële middelen, zoals reserveonderdelen en technische informatie.96  

 In de Aanvullende Richtsnoeren wordt aangegeven dat indien er een aparte markt voor onderhouds- 

en herstellingsdiensten kan worden onderscheiden, deze als merkspecifiek (intrabrand) wordt 

beschouwd. De mededinging op deze markt is vooral afkomstig van de concurrentiestrijd tussen 

onafhankelijke herstellers en erkende herstellers van het betrokken merk.97 

 In advies 12-A-21 van de Franse Mededingingsautoriteit wordt eveneens onderkend dat de 

concurrentie zich in de eerste plaats afspeelt tussen enerzijds erkende herstellers en anderzijds het 

onafhankelijke kanaal. In mindere mate wordt aangegeven dat er concurrentie is tussen verschillende 

erkende herstellers die behoren tot hetzelfde netwerk van de constructeur, voor zover deze herstellers 

zich binnen elkaars verzorgingsgebied bevinden en de erkende herstellers tot verschillende 

distributiegroepen behoren.98 Met andere woorden, de concurrentie wordt beschouwd als merkspecifiek 

van aard. 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit kan uit het marktonderzoek worden 

afgeleid dat alle ondervraagde erkende alsook onafhankelijke herstellers de concurrentie in essentie als 

merkspecifiek beschouwen.99 

                                                           
91 M.2948 CVC/Kwik Fit, §7-8; M.6063 Itochu/Speedy, §§8-10. 
92 M.2948 CVC/Kwik Fit, §12. 
93 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, §9; 
beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §5. 
94 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §58, pg. 10 en §20, pg. 24. 
95 Gedefinieerd als zijnde herstellers die binnen - al dan niet rechtstreeks - door een voertuigfabrikant opgezette netwerken van herstellers 
werken. 
96 Verordening (EU) Nr. 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de 
motorvoertuigensector, §13. 
97 Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor 
de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §57. 
98 Avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de 
la fabrication et de la distribution de pièces de rechange, §26. 
99 Erkende herstellers gaven aan dat erkende herstellers van andere officiële netwerken geen concurrenten zijn. Onafhankelijke garages gaven 
aan dat de erkende garages als concurrenten werden beschouwd.  
Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §55-56, pg. 9-10. 
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V.5.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 Niettegenstaande de aanmeldende partij voorbehoud maakt omtrent het bestaan van een 

systeemmarkt bij personenwagens en het merkspecifieke karakter van deze markt100, gaat zij uit van de 

benadering van het Auditoraat, waarbij wordt uitgegaan van een markt voor het herstel en onderhoud 

van personenwagens en LCV van het merk Mercedes.101 

V.5.1.c Marktbevraging 

 Uit de marktbevraging komt sterk naar voren dat er een wezenlijk verschillende marktdynamiek 

bestaat tussen enerzijds carrosserieherstellingen en anderzijds onderhouds- en herstellingswerken. 

Omwille hiervan wordt een aparte markt voor carrosserieherstellingen onder punt V.7 apart besproken. 

 Wat betreft de onderhouds- en herstellingswerken, wijst de marktbevraging bij de erkende 

distributeurs eerder uit dat (mechanisch) onderhoud en herstel in principe als een aparte activiteit wordt 

beschouwd die losstaat van activiteiten rond detailverkoop, maar dat er in de praktijk sterke banden 

bestaan tussen beide activiteiten teneinde een continue instroom naar de werkplaats(en) te 

verzekeren.102 Het bestaan van aparte erkende servicepunten zonder verkoopovereenkomst en niet-

erkende herstellers wordt aangehaald om aparte markten te weerhouden.103  

 Het aantal klanten die onderhoudscontracten hebben afgesloten kan daarbij een indicatie geven van 

het bestaan van een systeemmarkt. Een hoge dekkingsgraad door onderhoudscontracten zou immers de 

concurrentie beperken tot niet-prijsgerelateerde intrabrand concurrentie tussen erkende distributeurs (in 

casu het Daimler-netwerk). Indien een grote meerderheid van de klanten echter geen onderhoudscontract 

heeft afgesloten, kunnen de verschillende soorten herstellers onderling concurreren om klanten.104  

 In de marktbevraging bij erkende distributeurs van het Daimler-netwerk werd er gepeild naar het 

aantal klanten die een onderhoudscontract hebben afgesloten bij Mercedes-Benz Belgium Luxembourg. 

Uit de antwoorden blijkt dat dit maximaal 20 tot 30% van de klanten betreft.105  

 Een gelijkaardige vraag naar de mate waarin onderhoudscontracten worden verkocht samen met de 

aanschaf van een personenwagen en/of LCV werd gesteld aan erkende distributeurs van andere merken. 

Hieruit kan niet worden afgeleid dat deze een significant deel zouden uitmaken van de verkoop van een 

personenwagen en/of LCV.106 107  

                                                           
100 De aanmeldende partij verwijst enerzijds naar het grote aantal multimerk onafhankelijke herstellers die geen onderscheid maken naargelang 
het merk van de wagen en anderzijds naar de erkende herstellers van een ander merk die toegang hebben tot de nodige kennis en middelen 
om voertuigen van andere merken te herstellen.  Zie het aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.1.c). 
101 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.1.c). 
102 Antwoorden van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Boone G&M en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om 
Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 8.  
Antwoorden van H. Gregoir, Garage Lieven De Keulenaer, Vernaeve, op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 8. 
103 Antwoord van Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 8. 
Antwoord van Garage Van Kasteren op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 8. 
104 Naar analogie met de zaak Volvo/Kant, zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §70 en §72, pg. 13-
14 en §37, pg. 119. 
105 Antwoorden van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Schelkens, Boone G&M, Automobielbedrijf Van Doorne en 
Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 18. 
106 Antwoord van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, Garage Lieven De Keulenaer en Garage L. 
Blancquart op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 23. 
107 Garage Dielis geeft bv. aan dat particulieren in de praktijk geen rekening houden met onderhoud en herstel bij de aanschaf van een wagen 
en dat onderhoudscontracten weliswaar worden voorgesteld maar (zeker) niet systematisch worden afgesloten. Antwoord van Garage Dielis op 
het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 9. 
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 Er werd in de marktbevraging verder gepeild of een markt voor onderhoud en herstel als merkspecifiek 

(intrabrand) wordt beschouwd. In de antwoorden wordt onder meer opgemerkt dat een intrabrand markt 

geen concurrentie uitsluit van multimerk herstellers108, voor zover de multimerk hersteller kan beschikken 

over nodige merkspecifieke knowhow en apparatuur om een onderhoud en herstel aan een voertuig van 

het specifieke merk uit te voeren.109 In dit verband wordt tevens aangegeven dat multimerk herstellers 

onafhankelijke opleidingen kunnen volgen en technische ondersteuning verkrijgen (bv. Bosch Car Service, 

1-2-3 Service).110 

 Er werd eveneens gevraagd of onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV onderling 

substitueerbaar zijn. Uit de marktbevraging valt enerzijds op te maken dat onderhoud en herstel aan 

beiden als substitueerbaar kan worden beschouwd, in hoofdzaak wegens eenzelfde onderliggende 

techniek en motorisatie.111 Anderzijds stellen bepaalde distributeurs dat er een onderscheid kan gemaakt 

worden omwille van een ander cliënteel met een andere perceptie (downtime=omzetverlies) dan 

particulieren.112  

V.5.2 Geografische markt 

V.5.2.a Beslissingspraktijk 

 In zaak M.2087 werd er door de partijen aangegeven dat de geografische markt lokaal van aard is, 

gelet op de aard van de diensten en op basis van de vraagkenmerken aangezien klanten courante 

onderhouds- en herstellingsdiensten aan hun wagen laten uitvoeren in de stedelijke agglomeratie van 

hun domicilie. De Europese Commissie liet de uiteindelijke definiëring van de geografische markt open, 

maar merkte wel op dat de impact van de concurrentie in hoofdzaak ligt op de lokale markten binnen 

Spanje. De concurrentiële analyse in deze zaak werd uitgevoerd tot op het regionaal (provinciaal) 

niveau.113 

 In zaak M.2948 gaven de partijen een nationale markt aan. De Europese Commissie liet de 

uiteindelijke definiëring van de geografische markt open maar analyseerde de zaak op een nationaal 

niveau.114 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een lokale marktdefinitie, waarbij zij 

aangeeft dat de mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd op departementaal niveau. In geval 

de partijen eveneens actief zijn in naburige departementen, wordt de analyse uitgebreid tot het geheel 

aan departementen waar de partijen actief zijn.115 In een recente Franse beslissing werd evenwel 

aangegeven dat een analyse op basis van een departementaal niveau niet meer overeenkomt met de 

                                                           
108 Antwoord van Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen, Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, 
vraag 11. Antwoord van Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 11. 
109 Zie bv. de antwoorden van Garage Van Kasteren, Vernaeve en Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 22. 
110 Antwoord van Thoen Center op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 22. 
Antwoorden van Garage De Wilde Erik en Garage Carrosserie Vercuyssen op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vragen 8 en 14. 
111 Antwoord van Automobielbedrijf Van Doorne van 14 januari 2019, vraag 12. Antwoord van Vernaeve op het Verzoek om Inlichtingen van 9 
januari 2019, vraag 12. Antwoord van Garage Joeri Verheyden op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 6. 
112 Antwoord van Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 12. Antwoord van Garage L. 
Blancquart op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 12. Antwoord van Midas op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 
2019, vraag 6. 
113 M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, §11-12. 
114 M.2948 CVC/Kwik Fit, §12. 
115 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §10-11; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, 
§14-15; beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §8-9. 
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concurrentiële dynamiek op de markt en dat deze werd vervangen door een analyse van lokale 

verzorgingsgebieden op basis van reistijd.116 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

geografische markt opengelaten, maar werd de analyse uitgevoerd op lokaal niveau aan de hand van 

lokale 80%-verzorgingsgebieden.117 

V.5.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft zich niet expliciet uitgesproken over de omvang van de geografische 

markt, maar hanteert, onder voorbehoud, een lokale markt op basis van 80%-verzorgingsgebieden als 

uitgangspunt voor de marktanalyse.118 

V.5.2.c Marktbevraging 

 De marktbevraging wijst (quasi-)unaniem uit dat de regio waarbinnen er geconcurreerd wordt op 

onderhoud en herstel een lokale dimensie inhoudt. De erkende distributeurs van Mercedes weerhouden 

in hoofdzaak een reistijd van 30min (met een afstand gaande van 15km tot 30km)119, terwijl een 

minderheid een reistijd van 60min weerhoudt (met een afstand gaande van 30 tot 75km).120 Bijna alle 

erkende distributeurs van andere merken weerhouden een reistijd van 20 à 30min (met een afstand 

gaande van 10 tot 25km).121 Eén erkende distributeur weerhoudt echter een nationale markt.122 

Onafhankelijke marktspelers weerhouden in hoofdzaak een reistijd van 10 à 30min (met een afstand 

gaande van 15 tot 30-35km).123 

V.5.3 Beoordeling door de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de resultaten van de marktbevraging wijzen in de richting van een aparte 

merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel (bij personenwagens en LCV) waarbij 

onderhoudscontracten aan de basis liggen van een eerder beperkt gedeelte van de uitgevoerde 

onderhouds- en herstellingswerken. 

 De vraag of er een apart marktonderscheid bestaat voor onderhoud en herstel aan enerzijds 

personenwagens en anderzijds LCV wordt hierbij open gelaten.124  

 Voor de beoordeling van voorliggende transactie gaat de auditeur aldus uit van een aparte 

merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel aan enerzijds personenwagens en anderzijds LCV. Zoals 

het Mededingingscollege heeft aangegeven in de zaak Volvo/Kant, zal deze markt naar analogie worden 

geanalyseerd inclusief de diensten van niet-erkende herstellers.125  

                                                           
116 Beslissing nr. 19-DCC-42 van 12 maart 2019, §81-82. 
117 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §69, pg. 11 en §20, pg. 24. 
118 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.1.c). 
119 Antwoorden van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Ed. Miers en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen 
van 14 januari 2019, vraag 17. 
120 Antwoorden van Garage Schelkens en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. 
121 Antwoorden van Garage Van Kasteren, Jorssen Zuid, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, De Schepper, Lieven De Keulenaer en 
Garage L. Blanquaert op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
122 Antwoord van Garage Dielis  op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
123 Antwoorden van Lokerse Auto Service, Midas, Garage De Groote, Garage De Wilde Erik, Datos, Timmerman-Dullaert, Garage Carrosserie 
Vercruyssen, MV Cars, VLB Cars en Garage Patrick Bonne op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 7. 
124 Zie in dit verband beslissing nr. ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 , §20, pg. 24. 
125 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §40, pg. 120.  
Verordening 461/2010, waarop het oordeel van het Mededingingscollege is gebaseerd, is immers van toepassing voor onderhouds- en 
herstellingsdiensten, zonder onderscheid naar type voertuig (personenwagen, LCV of vrachtwagen). 
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 Op basis van het marktonderzoek concludeert de auditeur dat de geografische markt voor onderhoud 

en herstel aan personenwagens en/of LCV lokaal van aard is. 

 Herstel en onderhoud aan middelzware en zware vrachtwagens 

V.6.1 Productmarkt 

V.6.1.a Beslissingspraktijk 

 Zoals aangegeven onder punt V.5.1, onderscheidt de Europese beschikkingspraktijk in 

concentratiezaken een aparte markt voor onderhouds- en herstellingsdiensten aan motorvoertuigen, 

zonder deze evenwel precies te definiëren. 

 In haar beslissingspraktijk omtrent de markt van productie en levering van vrachtwagens, heeft de 

Europese Commissie zich niet uitgesproken over de precieze aflijning van de diensten na verkoop bij 

vrachtwagens (waaronder herstel en onderhoud).126 

 De Aanvullende richtsnoeren stellen evenwel dat een markt voor onderhoud en herstelling van 

motorvoertuigen als merkspecifiek moet beschouwd worden, waarbij evenwel een mogelijkheid tot 

vaststelling van een systeemmarkt wordt opengelaten.127 

 De Franse Mededingingsautoriteit onderscheidt een markt voor distributie van onderhouds- en 

herstellings-diensten voor industriële voertuigen, waarbij er geen verder onderscheid wordt gehanteerd 

tussen middelzware en zware vrachtwagens.128 

 In een vorige zaak van de Belgische Mededingingsautoriteit werd door het Mededingingscollege de 

vraag opengelaten of er een afzonderlijke merkspecifieke markt voor herstel en onderhoud aan 

(middelzware en zware) vrachtwagens kan weerhouden worden. Het College gaf niettemin aan dat - 

indien een dergelijke markt zou weerhouden worden - de diensten van niet-erkende herstellers daarvan 

deel zouden uitmaken.129 

V.6.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 Allereerst is de aanmeldende partij van oordeel dat er een systeemmarkt bestaat voor de markten 

voor de verkoop, herstel en onderhoud en verkoop van reserveonderdelen en accessoires voor enerzijds 

middelzware en anderzijds zware vrachtwagens.130 

 Daarnaast geeft de aanmeldende partij aan dat er redenen zijn om aan te nemen dat een markt voor 

herstel en onderhoud aan middelzware en zware vrachtwagens niet-merkspecifiek is, waarbij wordt 

verwezen naar het grote aantal multimerk onafhankelijke herstellers en erkende eigen herstellers van een 

ander merk die toegang kunnen hebben tot de nodige kennis en middelen om voertuigen van andere 

merken te herstellen.131 

 Niettemin gaat de aanmeldende partij voor de analyse van deze zaak uit van een markt voor 

onderhoud en herstel aan middelzware en zware vrachtwagens van het merk Mercedes. 

                                                           
126 M.6267 Volkswagen/Man, §7 en voetnoot 5. 
127 Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en 
voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §57 en voetnoot 26. 
128 Beslissing nr. 10-DCC-151 van 29 oktober 2010, §7; beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §9-12, alsook de concurrentiële analyse 
(§51-53). 
129 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §40 en §41, pg. 120. 
130 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.1. c) (i). 
131 Ibid., punt 6.2.6.1. c) (ii). 
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V.6.1.c Marktbevraging 

 Uit de marktbevraging komt sterk naar voren dat er een wezenlijk verschillende marktdynamiek 

bestaat tussen enerzijds carrosserieherstellingen en anderzijds onderhouds- en herstellingswerken. 

Omwille hiervan wordt een aparte markt voor carrosserieherstellingen onder punt V.8 apart besproken. 

 Gelet op het standpunt van de aanmeldende partij werd er in de marktbevraging bij erkende 

distributeurs die deel uitmaken van het Daimler-netwerk gepeild naar het aantal klanten die huidig 

onderhoudscontracten hebben afgesloten bij Mercedes-Benz Belgium Luxembourg.  

 Het aantal klanten die onderhoudscontracten hebben afgesloten kan daarbij een indicatie geven van 

het bestaan van een systeemmarkt. Een hoge dekkingsgraad door onderhoudscontracten zou immers de 

concurrentie beperken tot niet-prijsgerelateerde intrabrand concurrentie tussen erkende distributeurs (in 

casu het Daimler-netwerk). Indien een grote meerderheid van de klanten echter geen onderhoudscontract 

heeft afgesloten, kunnen de verschillende soorten herstellers onderling concurreren om klanten.132  

 Uit de antwoorden van erkende distributeurs die deel uitmaken van het Daimler-netwerk blijkt dat 

het percentage van klanten met een onderhoudscontract (huidig) beperkt blijft. Zo heeft de groep 

Vereenooghe aangegeven dat huidig ongeveer 12% van de klanten een onderhoudscontract afsluit.133 

Groep Ghistelinck rapporteert het hoogste percentage van klanten met een onderhoudscontract voor 

vrachtwagens (30%).134 

 Het Auditoraat heeft verder aan de aanmeldende partij gegevens opgevraagd omtrent het aantal 

voertuigen met een onderhoudscontract die een onderhoud en herstel bij partijen hebben ondergaan (jaar 

2017, exclusief leasingvoertuigen). Daaruit blijkt een gewogen gemiddeld percentage van [15-20]% voor 

Anders Hedin alsook een percentage van [5-10]% voor Jacobs te Sint-Niklaas. In totaal betreft het een 

gewogen gemiddelde van [10-15]%.135 

 De auditeur merkt daarnaast op dat de antwoorden van de erkende distributeurs van Mercedes 

aangeven dat slechts maximaal 10% van het klantenbestand een vloot van meer dan vijftig vrachtwagens 

in bezit zou hebben. Daartegenover betreffen telkens meer dan de helft van de klanten een vloot van 

minder dan vijf vrachtwagens, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze klanten eerder 

kleine of middelgrote ondernemingen betreffen.136 137 

 De auditeur stelt vast dat deze gegevens geen aanleiding geven om in de huidige context het bestaan 

van een systeemmarkt te veronderstellen. 

V.6.2 Geografische markt 

V.6.2.a Beslissingspraktijk 

 De beschikkingspraktijk in concentratiezaken van de Europese Commissie met betrekking tot 

onderhoud en herstel betreft motorvoertuigen in het algemeen, waardoor dit begrip als inclusief 

vrachtwagens moet worden begrepen. 

                                                           
132 Naar analogie met de zaak Volvo/Kant, zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §70 en §72, pg. 13-
14 en §37, pg. 119. 
133 Antwoord van Vereenooghe op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 4. 
134 Antwoord van Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 4. 
135 Zie aanmeldingsformulier, bijlage 14.f, pg. 15.  
136 Antwoorden van Vereenooghe, Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 5.  
137 Zie, in dit verband, de Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van 
motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §57, voetnoot 26. 
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 Zoals vermeld onder punt V.5.2, heeft de Europese Commissie de geografische omvang van een markt 

voor onderhoud en herstelling voor motorvoertuigen opengelaten, maar analyseerde de zaak evenwel op 

een nationaal tot een regionaal niveau. 

 De Franse Mededingingsautoriteit laat de geografische omvang open, zonder daarbij een regionale 

en/of nationale dimensie uit te sluiten, maar voert de analyse uit op een regionaal (departementaal) 

niveau, in aansluiting met de standaardpraktijk voor zaken in deze sector.138 

 In een vorige zaak van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de geografische omvang van een 

markt voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen door het Mededingingscollege als lokaal 

beoordeeld, in navolging van het standpunt van de auditeur in deze zaak.139 

V.6.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft zich niet expliciet uitgesproken over de omvang van de geografische 

markt, maar hanteert, onder voorbehoud, een lokale markt op basis van verzorgingsgebieden als 

uitgangspunt voor de marktanalyse.140 

V.6.3 Beoordeling door de auditeur 

 Met betrekking tot het al dan niet bestaan van een systeemmarkt, haalt de aanmeldende partij in 

hoofdzaak dezelfde argumenten aan die aan bod zijn gekomen in de zaak Volvo/Kant. De auditeur merkt 

op dat deze argumenten door het Mededingingscollege reeds in overweging werden genomen in de 

vorige beslissing Volvo/Kant, maar niet als doorslaggevend werden beoordeeld om een systeemmarkt 

voor middelzware en/of zware vrachtwagens te weerhouden.141 142 

 Voor de beoordeling van voorliggende transactie gaat de auditeur uit een merkspecifieke markt voor 

onderhoud en herstel aan middelzware en zware vrachtwagens. Zoals het Mededingingscollege in de zaak 

Volvo/Kant heeft aangegeven, wordt deze markt geanalyseerd inclusief de diensten van niet-erkende 

herstellers.143  

 Wat betreft de geografische omvang van deze markt zal de auditeur, gelet op de beoordeling van het 

Mededingingscollege in de zaak Volvo/Kant, de transactie beoordelen op een lokaal niveau. 

 Carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV 

V.7.1 Productmarkt 

V.7.1.a Beslissingspraktijk en andere bronnen 

 Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die een specifieke 

markt voor carrosseriewerkzaamheden zou onderscheiden van een algemene markt van onderhoud en 

herstelling aan motorvoertuigen. 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

                                                           
138 Beslissing nr. 10-DCC-151 van 29 oktober 2010, §12-14; beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §29, alsook de concurrentiële 
analyse (§51-53). 
139 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §211, pg. 34 en §42, pg. 121. 
140 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.1.c). 
141 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §§37-38, pg. 120. 
142 [Vertrouwelijk] 
143 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §40, pg. 120. 
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 Niettemin bestaan er specifieke marktomstandigheden om een segment voor 

carrosseriewerkzaamheden vanuit bepaalde overwegingen qua vraag en aanbod als een aparte 

productmarkt te onderscheiden. 

 Zo wordt in het advies 12-A-21 van de Franse Mededingingsautoriteit (gelimiteerd tot 

personenwagens en LCV144) onder meer aangegeven dat carrosseriewerkzaamheden (waaronder 

glasherstelling) aan vraagzijde in essentie wordt aangedreven door de verzekeringsmaatschappijen 

(waarbij 85% van de omzet in 2010 in Frankrijk werd gedragen door verzekeringsmaatschappijen) met 

specifieke eisen qua prijsgevoeligheid en kwaliteitseisen die leiden tot een selectie van erkende 

carrosserieateliers per verzorgingsgebied, en waarbij verzekerden worden aangemoedigd zich te wenden 

tot (carrosserie)herstellers binnen het eigen erkende netwerk.145 Aan aanbodzijde, met name in het 

onafhankelijke distributiekanaal, wordt het segment gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke 

werkateliers die enkel carrosserieactiviteiten uitvoeren.146 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd er door de partijen aangegeven 

dat er een interbrand markt voor carrosseriewerkzaamheden voor voertuigen <3,5t kan weerhouden 

worden.147 De exacte definitie van de productmarkt werd door de auditeur en het Mededingingscollege 

opengelaten.148 

V.7.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij merkt op dat carrosserieherstellingen in de regel plaatsvinden na ongevallen, 

en dat het de verzekeraar is die uitmaakt in welke garage de herstellingen en spuitwerken worden 

uitgevoerd. Deze verzekeraars zijn internationaal actief en hebben overeenkomsten met de nationale 

invoerders van specifieke merken. 

 Op basis van deze redenering gaan de partijen uit van een interbrand markt voor 

koetswerkherstellingen (carrosserieherstellingen), waarbij naar analogie met de markten voor onderhoud 

en herstel en verkoop van reserveonderdelen zowel personenwagens als LCV worden samengenomen.149 

V.7.1.c Marktbevraging150 

 De resultaten van de marktbevraging wijzen grotendeels op een aparte markt voor carrosserie 

(bodywork) die kan onderscheiden worden van onderhoud en herstel, omwille van redenen zoals een 

andere infrastructuur, uitrusting, kennis en organisatie151 (bv. aparte werkplaatsen bij erkende 

                                                           
144 Avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de 
la fabrication et de la distribution de pièces de rechange, §10, voetnoot 1. 
145 Avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de 
la fabrication et de la distribution de pièces de rechange, §§18-19, Encadré 1. 
146 Ibid., §156. 
147 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §77, pg. 12 
148 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §80, pg. 12 en §20, pg. 24. 
149 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1. b). 
150 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden de antwoorden van erkende distributeurs die niet actief zijn in carrosserieherstel 
(bodywork) voor personenwagens en/of LCV niet weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
151 Antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Boone en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 
14 januari 2019, vraag 13. Antwoorden van Garage Van Kasteren en De Schepper op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 13. 
Antwoorden van Janssens M., Carrosserie Brocken en Carrosserie Van Damme op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 2. 
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distributeurs152). Niettemin wordt door een aantal marktspelers aangegeven dat schadegevallen aan het 

koetswerk eveneens (mechanische) herstellingen kunnen vereisen.153  

 Verder bevestigt de marktbevraging in grote mate dat een markt voor carrosserie (bodywork) als 

interbrand moet worden beschouwd.154 Niettemin worden eveneens bepaalde intrabrand invloeden 

vermeld, zoals een eventuele samenhang met (merkspecifieke) herstellingen155 en het bestaan van 

autoschadeverzekeringen die uitgaan van het merk zelf.156  

 Uit de marktbevraging blijkt grotendeels dat carrosserie aan personenwagens en LCV als 

substitueerbaar worden beschouwd.157 

 Met betrekking tot de rol van verzekeringsmaatschappijen in deze markt, geeft de marktbevraging bij 

de erkende distributeurs onmiskenbaar aan dat verzekeringsmaatschappijen de markt sturen door 

klanten door te verwijzen naar erkende herstellers.158 In dit verband werd er door een erkende distributeur 

aangegeven dat kandidaat-herstellers kunnen geweigerd worden zelfs indien zou worden voldaan aan de 

erkenningsvereisten159, en dat een verlies van vrijstelling een voorname rol speelt in de sturing van klanten 

naar de erkende herstellers van de verzekeringsmaatschappij.160 

 Gelet op de rol van verzekeringsmaatschappijen in deze markt, werd er een vraag gesteld aan de 

onafhankelijke marktspelers of zij erkend zijn door de verzekeringsmaatschappijen. Uit deze antwoorden 

blijkt dat vrijwel alle onafhankelijken een erkenning bezitten door de meeste 

verzekeringsmaatschappijen161, maar dat discussies over uurlonen en het aantal schadedossiers een 

invloed kunnen hebben op de wenselijkheid van de erkenning door individuele 

verzekeringsmaatschappijen.162 

                                                           
152 Antwoorden van Garage Dhondt, Garage Ed. Miers, Boone G&M, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om 
Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 30. Antwoorden van Garage Van Kasteren, H. Gregoir, Thoen Center, De Schepper, Vernaeve, Bilia 
Verstraeten, Garage L. Blanquaert op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 28. 
153 Antwoorden van Garage Ed. Miers en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 13. 
Antwoorden van Garage L. Blanquaert op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari, vraag 13. Antwoord van Cryns Carrosserie Center Waasland 
op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 2. 
154 Antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Ed. Miers, Boone G&M, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het 
Verzoek om Inlichtingen van januari, vraag 14. Antwoorden van Garage Van Kasteren, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, De 
Schepper, Bilia Verstraeten en Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 14. Antwoorden van Carrosserie Rijhove, 
Carrosserie Rooselaer, Janssens M., Carrosserie Brocken, Carrosserie Van Damme, Carrosserie Depuydt Benny en Carrosserie Filip De Clercq op 
het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 3. 
155 Antwoord van Garage Ed. Miers op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vragen 13 en 14. Antwoorden van Vernaeve en Garage 
L. Blancquaert op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vragen 13 en 14. 
156 Antwoord van Garage van Kasteren op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 14. 
157 Antwoorden van Garage Dhondt, Garage Ed. Miers, Boone G&M, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om 
Inlichtingen van januari, vraag 15. Antwoorden van Garage Van Kasteren, H. Gregoir, Autocenter Stevens, en Garage Dielis op het Verzoek om 
Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 15. Antwoord van Carrosserie Rijhove, Carrosserie Brocken, Carrosserie Van Damme, Carrosserie Depuydt 
Benny, Carrosserie Jo, CarGlass en Carrosserie Filip De Clercq op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 4. 
158 Antwoord van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Boone G&M en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om 
Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 27. Antwoord van Garage Van Kasteren, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens en Garage Dielis 
op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 25. 
159 Antwoord van Boone G&M op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 25. 
160 Antwoorden van Garage Van Kasteren, Garage Dielis en H. Gregoir op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 25. Deze laatste 
geeft het voorbeeld van KBC aan die qua glasbraak een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met CarGlass zonder vrijstelling voor de klant 
maar een vrijstelling van 250€ hanteert buiten CarGlass.  
161 Zie de antwoorden van de onafhankelijke carrosserieondernemingen op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 12.  
162 Antwoorden van Janssens M. en Carrosserie Brocken op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 12. 
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V.7.2 Geografische markt 

V.7.2.a Beslissingspraktijk 

 Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die de 

geografische omvang van een markt voor carrosseriewerkzaamheden zou aangeven. 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd een definiëring van de 

geografische omvang opengelaten.163 

V.7.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 Gelet op de argumenten vermeld onder punt V.7.1.b, die tot gevolg zou hebben dat de concurrentiële 

druk zich afspeelt op het niveau van de verzekeraars in plaats van het niveau van de eigenaar van het 

voertuig, weerhoudt de aanmeldende partij een nationale markt voor koetswerkherstellingen 

(carrosserie).164  

V.7.2.c Marktbevraging165 

 De marktbevraging wijst (quasi-)unaniem uit dat de regio waarbinnen er geconcurreerd wordt op 

carrosserieherstellingen een lokale dimensie inhoudt. Bijna alle erkende distributeurs van Mercedes 

weerhouden een reistijd vanaf 30min (met een afstand gaande van 20km tot 30km)166 tot een reistijd van 

60min (met een afstand gaande van 30 tot 75km).167 Bijna alle erkende distributeurs van andere merken 

weerhouden een afstand van 10 à 30km (met een aangegeven reistijd gaande van 15 tot 60min).168 

Onafhankelijke marktspelers weerhouden in hoofdzaak een reistijd van 30 à 45min (met een afstand 

gaande van 5-15 tot 30-50km)169. Een erkende distributeur en onafhankelijke marktspeler weerhouden 

een nationale markt.170 

 Een vergelijking tussen de afstand en reistijd van onderhoud en herstel versus carrosserie geeft verder 

aan dat deze regio in de meeste gevallen dezelfde omvang heeft van de regio voor onderhoud en herstel 

maar door sommige marktspelers als wijder wordt ingeschat (max. dubbel).171 

 Uit de marktbevraging blijkt verder dat het standaardpraktijk is van verzekeringen om 

carrosserieherstellingen enkel te laten uitvoeren bij erkende carrosseriebedrijven, waarbij elke 

verzekeringsmaatschappij een (lokaal) netwerk beheert voor carrosserieherstellingen.172  

                                                           
163 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §84, pg. 13 en §20, pg. 24. 
164 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1. b). 
165 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden de antwoorden van erkende distributeurs die niet actief zijn in carrosserieherstel 
(bodywork) voor personenwagens en/of LCV niet weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging.  
166 Antwoorden van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Ed. Miers en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, 
vraag 17. 
167 Antwoorden van Garage Dhondt en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. 
168 Antwoorden van Garage Van Kasteren, H. Gregoir, Thoen Center, Autocenter Stevens, De Schepper en Garage L. Blanquaert op het Verzoek 
om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
169 Antwoorden van Carrosserie Markant, Carrosserie Brocken, Carrosserie Van Damme, Carrosserie De  Ruyck Dirk, Carrosserie Jo, Autoschade 
Waas en Carrosserie Filip De Clercq op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 5. 
170 Antwoord van Garage Dielis op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17.  
Antwoord van CarGlass op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 5. 
171 Antwoord van Garage Dhondt op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 17. Antwoord van Garage Van Kasteren op het 
Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. Antwoord van Janssens M. op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 5. 
172 Zie ook bv. https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/adreslijst_autoherstellers_N.pdf?. 
Uit deze lijst blijkt een lokaal netwerk aan carrosserieherstellers. 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/adreslijst_autoherstellers_N.pdf
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 Voor zover bekend aan de auditeur, wordt het uurtarief individueel in onderling overleg 

overeengekomen tussen de verzekeringsmaatschappij en de carrosserieonderneming.173 De auditeur gaat 

uit van het standpunt dat het uurtarief niet uniform is (noch het uurtarief van verschillende 

carrosserieondernemingen overeengekomen bij één enkele verzekeringsmaatschappij, noch het uurtarief 

van één carrosserieonderneming overgekomen met verschillende verzekeringsmaatschappijen).  

 De auditeur kan aldus niet uitsluiten dat de concurrentiële druk tussen verzekeringsmaatschappijen 

zich vertaalt naar een lokale prijsconcurrentie op de (uur)tarieven tussen de carrosserieondernemingen 

die erkend zijn door de specifieke verzekeringsmaatschappij.174 Bovendien wijst de auditeur er op dat 

prijsconcurrentie niet de enige concurrentiefactor is, en dat daarnaast eveneens kan geconcurreerd 

worden op bepaalde kwalitatieve factoren (kwaliteit van uitvoering, snelheid van uitvoering, downtime, 

etc..), zelfs indien er minimale vereisten uitgaan van het algemeen gebruikte Audatex (in België 

(W)Informex) systeem.175 

V.7.3 Beoordeling door de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat carrosserieherstellingen een aantal duidelijk aparte marktkenmerken 

vertonen ten aanzien van een markt voor onderhoud en herstel, waaronder een aparte infrastructuur en 

organisatie, de marktspecifieke rol van verzekeringsmaatschappijen en een in essentie multimerk 

benadering zoals wordt aangegeven in de marktbevraging. De bevraging wijst ook uit dat 

carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV als substitueerbaar worden beschouwd. 

 De auditeur volgt de stelling van de aanmeldende partij dat carrosserieherstellingen in hoofdzaak 

plaatsvinden na ongevallen, maar merkt hierbij op dat bij ongevallen de schade in regel slechts bij één 

van de betrokken partijen gedekt wordt door een verzekeraar (de niet-aansprakelijke partij) en dat de 

andere partij (de aansprakelijke partij) in principe zelf de kosten draagt (tenzij deze partij een 

omniumverzekering heeft) en dus in principe kan kiezen bij welke garage de carrosseriewerkzaamheden 

te laten uitvoeren op basis van prijs en kwaliteit. Dit is ook het geval bij ongevallen waarbij geen 

tegenpartij betrokken is. 

 Op basis van het voorgaande, weerhoudt de auditeur een aparte interbrand markt voor carrosserie-

herstellingen aan personenwagens en LCV. 

 Wat betreft de geografische markt, merkt de auditeur op dat de concurrentiële druk die zich volgens 

partijen zou afspelen op het niveau van de verzekeringsmaatschappijen in plaats van de eigenaar van het 

voertuig, niet noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft dat de markt nationaal van omvang is, enkel op basis 

van een observatie dat deze verzekeringsmaatschappijen nationaal actief zijn. 

 Zoals hierboven reeds toegelicht, wijst het marktonderzoek immers op lokale aspecten. De auditeur 

houdt eveneens rekening met de observatie dat niet alle schadegevallen bij ongevallen automatisch 

gedekt worden door een verzekeringsmaatschappij. 

 De marktbevraging wijst tenslotte uit dat de markt niet als nationaal wordt beschouwd en dat een 

maximale afstand een rol kan spelen.  

                                                           
173 Zie bv. https://www.ethias.be/exp/nl/manual-nl.pdf, pg. 10. 
174 Evenwel kan worden opgemerkt dat, vanuit het standpunt van de consument, de rol van verzekeringsmaatschappijen de concurrentiële druk 
zal beperken tot deze carrosserieondernemingen die erkend zijn door de specifieke verzekeringsmaatschappij. 
175 Zie bv. https://www.ethias.be/exp/nl/manual-nl.pdf, pg. 10, punt b)  
“ (…) De erkende hersteller verbindt zich er toe om de beschikbare indicaties van het Audatex-systeem te respecteren. Worden bedoeld: de duur 
voor vervanging, (de)montage, spuiten, controle, metingen, bescherming holle ruimten en antiroestbehandelingen. (…)” 

https://www.ethias.be/exp/nl/manual-nl.pdf
https://www.ethias.be/exp/nl/manual-nl.pdf
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 Op basis van het voorgaande, kan de auditeur niet uitsluiten dat de markt voor 

carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV een lokale dimensie vertoont. 

 De auditeur laat de uiteindelijke geografische marktdefinitie open, maar zal deze markt analyseren 

op een lokaal niveau. 

 Carrosserieherstellingen van middelzware en zware vrachtwagens 

V.8.1 Productmarkt 

V.8.1.a Beslissingspraktijk  

 Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die een specifieke 

markt voor carrosseriewerkzaamheden onderscheidt van een algemene markt van onderhoud en 

herstellingen aan motorvoertuigen. 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

 In een vorige zaak van de Belgische Mededingingsautoriteit werd bij het marktonderzoek voor 

onderhoud en herstel bij vrachtwagens evenwel vermeld dat er een mogelijk onderscheid kan worden 

gemaakt tussen onderhoudswerken en carrosseriewerken.176 

V.8.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 Naar analogie met het standpunt vermeld onder punt V.7.1.b, gaat de aanmeldende partij uit van een 

interbrand markt voor koetswerkherstellingen (carrosserieherstellingen), waarbij - naar analogie met een 

markt voor onderhoud en herstel alsook verkoop van reserveonderdelen - middelzware en zware 

vrachtwagens worden samengenomen.177 

 De aanmeldende partij is verder van mening dat ondernemingen die activiteiten uitoefenen in 

carrosserie-opbouw, minstens zijdelingse druk uitoefenen op carrosserieondernemingen en dat een markt 

voor carrosserieherstellingen niet als merkspecifiek wordt beschouwd.178 

V.8.1.c Marktbevraging 

 De antwoorden van de onafhankelijke marktspelers actief in carrosserieherstellingen179 en erkende 

Mercedes distributeurs geven grotendeels aan dat carrosserieherstellingen als een aparte productmarkt 

wordt beschouwd ten aanzien van een markt voor onderhoud en herstel aan vrachtwagens. De redenen 

die worden aangegeven verwijzen met name naar extra investeringen zoals spuitcabines, andere 

infrastructuur, een ander profiel aan medewerkers (metaalbewerkers vs. mecanicien/ICT voor onderhoud 

                                                           
176 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §142, pg. 23. 
177 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.10.1. b). 
178 Zie de e-mail van 3 mei 2019 van de aanmeldende partij, bijlage “Memorandum contrast re carrosserieactiviteiten”, §12 en §20. 
179 Uit de antwoorden op de marktbevraging bij onafhankelijke marktspelers is gebleken dat er een onderscheid bestaat tussen 
carrosserieherstellingen en carrosserie(op)bouw. Deze laatste betreft een andere activiteit, nl. ontwerp en bouw van verschillende 
(gespecialiseerde) soorten (geïntegreerde) laadbakken bij vrachtwagens. Drie antwoorden betreffen ondernemingen die enkel actief zijn in 
carrosserie(op)bouw, waarbij mogelijks een eenvoudig onderhoud kan worden verricht maar geen carrosserieherstellingen (zie email van 21 
januari 2019 van Tracs bvba). Cargo Service geeft in dit verband verder aan dat carrosserieherstellingen bij schade aan de opbouw mogelijk zijn, 
maar slechts een miniem gedeelte uitmaken van hun totale takenpakket (Antwoord van Cargo Service op het Verzoek om Inlichtingen van 3 
januari 2019, vraag 7). 
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en herstel), een ander risico- en veiligheidsbeleid en bijkomende contractpartijen 

(verzekeringsmaatschappijen).180  

 De marktbevraging wijst verder uit dat een markt voor carrosserieactiviteiten aan vrachtwagens als 

niet-merkspecifiek (interbrand) kan worden beschouwd.181 

V.8.2 Geografische markt 

V.8.2.a Beslissingspraktijk 

 Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die een markt 

voor carrosseriewerkzaamheden onderscheidt van een algemene markt van onderhoud en herstelling aan 

motorvoertuigen. 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

 Er is geen precedent van de Belgische Mededingingsautoriteit hieromtrent.  

V.8.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 Naar analogie met en gelet op de argumenten vermeld onder punt V.7.1.b, die tot gevolg zou hebben 

dat de concurrentiële druk zich afspeelt op het niveau van de verzekeraars in plaats van op het niveau van 

de eigenaar van het voertuig, weerhoudt de aanmeldende partij een nationale markt voor 

koetswerkherstellingen (carrosserie).182  

 De aanmeldende partij acht het verder zeer twijfelachtig dat een definitie van de geografische markt 

aan de hand van verzorgingsgebieden waarin 80% van de verkopen van partijen worden gerealiseerd, 

een correct beeld geeft van de markt voor [carrosserieherstellingen aan vrachtwagens]. In dt verband 

verwijst zij naar de bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante 

markt.183 

V.8.2.c Marktbevraging 

 De auditeur stelt vast dat alle marktspelers die geantwoord hebben in de zin van 

carrosserieherstellingen een lokale markt weerhouden, waarbij in hoofdzaak een reistijd wordt 

opgegeven van 30-60min (met een afstand gaande van 30km-70km) tot een reistijd van 90min (met een 

afstand van 80km).184 

                                                           
180 Antwoorden van Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen, Vereenooghe, Ghistelinck en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om 
Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 19. Antwoorden van Carrosserie Econor en Cargo Service op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 
2019, vraag 15. Truck Service DVP weerhoudt echter geen aparte markt, zonder opgave van reden. Antwoorden van Truck Service DVP op het 
Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 15. 
181 Antwoorden van (Mercedes-Benz Anwerpen/Mechelen), Vereenooghe, Ghistelinck en Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om 
Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 20. Antwoorden van Carrosserie Econor en Cargo Service op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 
2019, vraag 16. Antwoord van Moeyersons NV op het Verzoek om Inlichtingen van 25 april 2019, vraag 16. 
182 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.10.1. b). 
183 Zie de e-mail van 3 mei 2019, bijlage “Memorandum contrast re carrosserieactiviteiten”, punt III.A, 10. 
184 Antwoorden van Automobielbedrijf Van Doorne, Ghistelinck en Vereenooghe op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 21. 
Antwoorden van Carrosserie Econor, Truck Service DVP en Cargo Service op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 17. Antwoord 
van Moeyersons NV op het Verzoek om Inlichtingen van 25 april 2019, vraag 17. 
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 Een vergelijking tussen de afstand en reistijd van onderhoud en herstel vs. carrosserieherstellingen 

geeft verder aan dat deze regio in de meeste gevallen dezelfde omvang heeft van de regio voor onderhoud 

en herstel185, maar door sommige marktspelers als wijder wordt ingeschat (ongeveer dubbele afstand).186  

V.8.3 Beoordeling door de auditeur 

 Op basis van de resultaten van de marktbevraging gaat de auditeur voor de beoordeling van 

voorliggende transactie uit van een interbrand markt voor carrosserieherstellingen aan middelzware en 

zware vrachtwagens187 (met uitsluiting van activiteiten in de carrosserie(op)bouw).  

 Wat betreft de geografische markt en de stelling van partijen omtrent een nationale markt, verwijst 

de auditeur naar de redeneringen in punt V.7.3. 

 De marktbevraging wijst verder uit dat de markt niet als nationaal wordt beschouwd en dat een 

maximale afstand een rol kan spelen.  

 Op basis daarvan kan de auditeur niet uitsluiten dat de markt voor carrosserieherstellingen aan 

vrachtwagens een lokale dimensie vertoont. 

 De auditeur laat de uiteindelijke geografische marktdefinitie open, maar zal deze markt analyseren 

op een lokaal niveau. 

 Verkoop van reserveonderdelen voor personenwagens en LCV  

V.9.1 Productmarkt 

V.9.1.a Beslissingspraktijk 

 De Europese Commissie identificeert in haar beschikkingspraktijk een aparte groothandelsmarkt voor 

reserveonderdelen.188 Zij heeft in vorige beslissingen een onderscheid overwogen/gehanteerd tussen 

distributiekanalen, met name een groothandelsmarkt voor de distributie van originele reserveonderdelen 

en accessoires (OEM/OES)189, die worden verkocht door de voertuigproducent en hun distributienetwerk 

en als merkspecifiek wordt omschreven, en een onafhankelijk distributiekanaal (IAM-segment).190  

 Verder werd aangegeven dat er een onderscheid kan worden gehanteerd op basis van de voertuigen 

waarvoor de reserveonderdelen worden geleverd.  

 In zaak M.6319 werd een onderscheid gehanteerd tussen personenwagens en commerciële 

voertuigen, gezien het feit dat de activiteiten van partijen in deze zaak overlappen in een IAM-segment 

voor reserve-onderdelen voor commerciële voertuigen.191  

                                                           
185 Antwoorden van Automobielbedrijf Van Doorne op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 21. Antwoorden van Carrosserie 
Econor en Cargo Service op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 17. 
186 Antwoorden van Ghistelinck en Vereenooghe op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 21. 
187 Naar analogie met een markt voor onderhoud en herstel voor middelzware en zware vrachtwagens in de zaak Volvo/Kant wordt voor deze 
markt middelzware en zware vrachtwagens samen in een markt opgenomen.  
Zie in dit verband beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §142, pg. 23.  
188 M.5250 Porsche/Volkswagen, §29-33; M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO, §20. 
189 M.3198 VW-Audi/VW-Audi Vertriebszentren, §13; M.6063 Itochu/Speedy, §16; M.6319 Triton/Europart, §18. 
190 M.3198 VW-Audi/VW-Audi Vertriebszentren, §12; M.3789 Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI, §§8-9; M.6063 Itochu/Speedy, §16; 
M.6319 Triton/Europart, §18; M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, §18; Case M.8198 - Alliance Automotive Group/FPS 
Distribution, §12. 
191 M.6319 Triton/Europart, §18-19. 
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 In zaak M.7401 werd een onderscheid gehanteerd tussen lichte voertuigen en zware commerciële 

voertuigen, gezien het feit dat de activiteiten van partijen in deze zaak overlappen in een IAM-markt voor 

reserveonderdelen voor lichte voertuigen.192 

 In de Aanvullende Richtsnoeren wordt aangegeven dat de markt voor distributie van 

reserveonderdelen doorgaans als merkspecifiek (intrabrand) wordt beschouwd.193 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar beslissingspraktijk betreffende de sector een 

markt voor vervangingsonderdelen en accessoires voor (lichte) motorvoertuigen, zonder verder 

onderscheid.194 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd een markt voor 

vervangingsonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen weerhouden, maar werd de exacte definitie 

van de productmarkt opengelaten.195 

V.9.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat er indicaties zijn dat de markten voor verkoop van personenwagens, 

het herstel en onderhoud en de verkoop van reserveonderdelen en accessoires geschikt voor 

personenwagens [en LCV] als een (ruimere) systeemmarkt kunnen worden beschouwd.  

 Verder stelt de aanmeldende partij dat reserveonderdelen geschikt voor personenwagens en LCV in 

de regel merkspecifiek zijn, en dat het OEM/OES-segment en het IAM-segment tot dezelfde markt 

behoren of minstens zijdelingse concurrentiële druk op elkaar uitoefenen.196 

V.9.1.c Marktbevraging 

 De marktbevraging bij erkende distributeurs van het merk Mercedes bevestigt unaniem dat er een 

markt bestaat voor een Over-The-Counter (“OTC”) verkoop van (originele) merkspecifieke 

reserveonderdelen (en accessoires). De kopers in deze markt bestaan hoofdzakelijk uit twee categorieën, 

namelijk niet-erkende herstellers en carrosserieondernemingen.197 Sommige Mercedes distributeurs 

geven aan dat ook grote vlootklanten met eigen werkplaatsen tot het cliënteel behoren.198 

 De antwoorden van erkende distributeurs van andere merken zijn minder eenduidig over het bestaan 

van een aparte markt. Door de distributeurs die wel een OTC-markt weerhouden worden evenwel dezelfde 

soort klanten opgesomd (inclusief een categorie “doe-het-zelvers”).199 

                                                           
192 M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, §18 en §24. 
193 Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor 
de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §15. 
194 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, §9; 
beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §5; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §5. 
195 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §73, pg. 12 en §20, pg. 24. 
196 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.7.1 c) met verwijzing naar beslissing 2017-C/C-28 van 3 juli 2017 in zaak MEDE-C/C-17/0019. 
197 Antwoorden van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Schelkens, Mercedes-Benz Antwerpen/Mechelen, 
Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 16. 
198 Antwoorden van Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 16. 
199 Antwoorden van Garage Van Kasteren en Garage Dielis, De Schepper, Garage Lieven De Keulenaer en Vernaeve op het Verzoek om 
Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 16. 
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V.9.2 Geografische markt 

V.9.2.a Beslissingspraktijk 

 Met betrekking tot de geografische omvang van een (groothandels)markt voor reserveonderdelen 

(zowel OEM/OES als IAM) heeft de Europese Commissie de vraag opengelaten of deze nationaal of lokaal 

in omvang is.200 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt standaard een lokale marktdefinitie, waarbij zij 

aangeeft dat de mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd op departementaal niveau. In geval 

de partijen eveneens actief zijn in naburige departementen, wordt de analyse uitgebreid tot het geheel 

aan departementen waar de partijen actief zijn.201 In een recente Franse beslissing werd evenwel 

aangegeven dat een analyse op basis van een departementaal niveau niet meer overeenkomt met de 

concurrentiële dynamiek op de markt en dat deze werd vervangen door een analyse van lokale 

verzorgingsgebieden op basis van reistijd.202 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd de exacte definitie van de 

geografische markt opengelaten.203 

V.9.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat de markt als nationaal moet worden beschouwd, aangezien 

reserveonderdelen eenvoudig en goedkoop kunnen worden aangekocht en getransporteerd, in België 

alsook in het buitenland. Bovendien zijn de aankopers in de regel professionelen, die de middelen en 

kennis hebben om prijzen te vergelijken en transportkosten te kunnen dragen.204  

 Voor de doeleinden van deze zaak heeft de aanmeldende partij lokale 80%-verzorgingsgebieden 

aangegeven. 

V.9.2.c Marktbevraging 

 De marktbevraging bij erkende Mercedes distributeurs geven enerzijds aan dat een OTC-markt als 

nationaal kan worden beschouwd.205 Distributeurs die een lokale markt weerhouden geven een afstand 

van 5-10km tot 25km aan met een reistijd van 15min tot 30min.206  

 De antwoorden van erkende distributeurs van andere merken die een OTC-markt aangeven zijn 

eveneens gemengd, waarbij minder dan de helft van de antwoorden een nationale markt weerhouden en 

de andere helft een lokale markt met gelijkaardige afstanden en reistijd.207 

                                                           
200 M.3198 VW-Audi/VW-Audi Vertriebszentren, §15; M.5250 Porsche/Volkswagen, §46-47; M.6063 Itochu/Speedy, §21; M.6718 Toyota Tsusho 
Corporation/CFAO, §22; M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, §21; Case M.8198 - Alliance Automotive Group/FPS 
Distribution, §13. 
201 Beslissing nr. 17-DCC-18 van 8 februari 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-75 van 1 juni 2017, §10-11; beslissing nr. 17-DCC-78 van 6 juni 2017, 
§14-15; beslissing nr. 17-DCC-175 van 24 oktober 2017, §8-9; beslissing nr. 17-DCC-213 van 20 december 2017, §8-9. 
202 Beslissing nr. 19-DCC-42 van 12 maart 2019, §81-82. 
203 Beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, §76, pg. 12 en §20, pg. 24. 
204 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.7.1 c). 
205 Antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Schelkens, Automobielbedrijf Van Doorne en Ghistelinck op het Verzoek om 
Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17. 
206 Antwoord van Garage Dhondt, Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, Garage Ed. Miers en Boone G&M op het Verzoek om Inlichtingen van 
14 januari 2019, vraag 17. 
207 Zie de antwoorden van erkende distributeurs (niet-Mercedes) met betrekking tot personenwagens en LCV op het Verzoek om Inlichtingen 
van 9 januari 2019, vraag 17. 



 

37 

 De auditeur stelt echter eveneens vast dat bepaalde distributeurs zowel een lokale als nationale markt 

aangeven, waarbij bijvoorbeeld een postorderaspect wordt vermeld als reden om - naast een lokale markt 

- bijkomend een nationale markt te weerhouden.208 

V.9.3 Beoordeling door de auditeur 

 De marktbevraging met betrekking tot personenwagens en LCV bevestigt het bestaan van een 

merkspecifieke OTC-markt209 voor reserveonderdelen (met name voor het merk Mercedes), waarvoor als 

kopers niet-erkende onafhankelijke garages, carrosseriebedrijven alsook in mindere mate grote 

vlootklanten met eigen werkplaats worden aangegeven.  

 Gelet op de voorgaande beschikkingspraktijk, gaat de auditeur voor deze markt uit van een 

onderscheid tussen enerzijds personenwagens en LCV (“lichte motorvoertuigen”) en anderzijds 

vrachtwagens (“zware commerciële voertuigen”). 

 De auditeur sluit zich aan bij het standpunt van de aanmeldende partij dat het IAM-segment ofwel 

tot de markt behoort ofwel minstens een sterke zijdelingse druk uitoefent.210  

 De auditeur laat de uiteindelijke marktdefinitie open, maar zal de huidige transactie beoordelen 

uitgaande van een merkspecifieke (Mercedes) OTC-markt voor reserveonderdelen geschikt voor 

personenwagens en LCV. 

 De marktbevraging geeft geen definitief uitsluitsel omtrent de omvang van de markt, maar de 

marktrealiteit lijkt eerder te wijzen in de richting van een nationale markt (postorder, internetverkoop). 

De marktbevraging bevestigt het standpunt van de aanmeldende partij dat de kopers professionelen zijn, 

actief in onderhoud en/of (carrosserie)herstel, die algemeen gezien in staat zouden moeten zijn om prijzen 

te vergelijken en transportkosten te kunnen dragen. 

 Omwille hiervan is de auditeur van mening dat er een nationale markt kan weerhouden worden. 

 Verkoop van reserveonderdelen voor middelzware en zware vrachtwagens  

V.10.1 Productmarkt 

V.10.1.a Beslissingspraktijk 

 Zoals aangegeven onder punt V.9.1, onderscheidt de Europese beschikkingspraktijk in 

concentratiezaken een aparte groothandelsmarkt voor reserveonderdelen, waarbij een onderscheid 

wordt overwogen/gehanteerd tussen een OEM/OES en een IAM-kanaal. 

 In zaak M.7401 werd aangegeven dat een groothandelsmarkt voor reserveonderdelen moet worden 

onderverdeeld op basis van de voertuigen waarvoor de reserveonderdelen worden geleverd, waarbij een 

onderscheid werd aangegeven tussen lichte voertuigen (m.a.w. personenwagens en LCV) en zware 

commerciële voertuigen (m.a.w. vrachtwagens).211 

                                                           
208 Antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers, op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 17.  
Antwoord van Garage Van Kasteren op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 17. 
209 Een OTC-verkoopsmarkt kan worden omschreven als het gedeelte aan verworven reserveonderdelen die door de erkende distributeur 
worden (door)verkocht in plaats van te worden gebruikt in functie van een (downstream) detailhandelsactiviteit voor onderhoud en herstel 
en/of carrosserie. Zie in dit verband beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §213, pg. 34. 
210 In een andere beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd ondermeer aangegeven dat het OEM/OES-kanaal op zijn minst een 
duidelijke concurrentiële druk uitoefent op het IAM-kanaal (en omgekeerd). Zie in dit verband beslissing 2017-C/C-28 van 3 juli 2017 in zaak 
MEDE-C/C-17/0019, §20, pg. 28. 
211 M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, §18 
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 In de Aanvullende Richtsnoeren wordt aangegeven dat de markt voor distributie van 

reserveonderdelen doorgaans als merkspecifiek (intrabrand) wordt beschouwd.212 

 De Franse Mededingingsautoriteit onderscheidt een markt voor distributie van reserveonderdelen en 

accessoires voor industriële voertuigen, waarbij geen verder onderscheid wordt gehanteerd tussen 

middel-zware en zware vrachtwagens.213 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd enerzijds een 

groothandelsmarkt voor verkoop van reserveonderdelen voor commerciële voertuigen onderscheiden, die 

werd gedefinieerd als de verkoop van merkspecifieke reserveonderdelen geschikt voor commerciële 

voertuigen van het desbetreffende merk door de merkproducent aan het erkende netwerk van 

distributeurs.214 215  

 Anderzijds werd een groothandelsmarkt onderscheiden waarbij een verkoop van merkspecifieke 

reserveonderdelen door distributeurs plaatsvindt aan derde partijen zoals klanten met in-house garage 

en niet-erkende onafhankelijke herstellers. Deze groothandelsmarkt omvat eveneens aanbieders van niet-

originele merkspecifieke reserveonderdelen.216 

V.10.1.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat er indicaties zijn dat de markten voor verkoop van middelzware en 

zware vrachtwagens, het herstel en onderhoud en de verkoop van reserveonderdelen en accessoires voor 

middelzware en zware vrachtwagens als (ruimere) systeemmarkten kunnen worden beschouwd.  

 Verder stelt de aanmeldende partij dat reserveonderdelen geschikt voor middelzware en zware 

vrachtwagens in de regel merkspecifiek zijn, en dat het OEM/OES-segment en IAM-segment tot dezelfde 

markt behoren of minstens zijdelingse concurrentiële druk op elkaar uitoefenen.217 

V.10.2 Geografische markt 

V.10.2.a Beslissingspraktijk 

 Met betrekking tot de geografische omvang van een (groothandels)markt voor reserveonderdelen 

(zowel OEM/OES als IAM) heeft de Europese Commissie de vraag opengelaten of deze nationaal of lokaal 

in omvang is.218 

 De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt een lokale dimensie, waarbij de analyse wordt 

uitgevoerd op een regionaal (departementaal) niveau.219 

 In een vorige beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit werd voor de groothandelsmarkten 

m.b.t. reserveonderdelen telkens een nationale markt weerhouden.220  

                                                           
212 Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor 
de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §15. 
213 Beslissing nr. 10-DCC-151 van 29 oktober 2010, §7; beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §13-14. 
214 Zoals vermeld in de beslissing, bestaande uit distributiepunten in eigen beheer, erkende onafhankelijke herstellers en servicepunten. 
215 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §114 en §121, pg. 19-20; §213, pg. 34; §42, pg. 121. 
216 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §213 en §224-225, pg. 34-35; §42, pg. 121. 
217 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.8.1 c). 
218 M.3198 VW-Audi/VW-Audi Vertriebszentren, §15; M.5250 Porsche/Volkswagen, §46-47; M.6063 Itochu/Speedy, §21; M.6718 Toyota Tsusho 
Corporation/CFAO, §22; M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, §21; Case M.8198 - Alliance Automotive Group/FPS 
Distribution, §13. 
219 Beslissing nr. 16-DCC-223 van 22 december 2016, §28, alsook de concurrentiële analyse (§51-53). 
220 Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §125, pg. 20; §234-236, pg. 36; §42, pg. 121. 
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V.10.2.b Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij stelt dat de markt als nationaal moet worden beschouwd, aangezien 

reserveonderdelen eenvoudig en goedkoop kunnen worden aangekocht en getransporteerd, in België 

alsook in het buitenland. Bovendien zijn de aankopers in de regel professionelen, die de middelen en 

kennis hebben om prijzen te vergelijken en transportkosten te kunnen dragen.221  

 Voor de doeleinden van deze zaak heeft de aanmeldende partij lokale 80%-verzorgingsgebieden 

aangegeven. 

V.10.3 Beoordeling door de auditeur 

 Er werd geen marktbevraging ondernomen op dit punt. 

 Op basis van het standpunt van de auditeur in de zaak Volvo/Kant, en gelet op het bovenstaande 

waar een nationale merkspecifieke OTC-markt voor reserveonderdelen (en accessoires) geschikt voor 

personenwagens en LCV van het merk Mercedes wordt gehanteerd, gaat de auditeur, voor doeleinden 

van de analyse in huidige zaak, uit van een nationale OTC-markt voor reserveonderdelen (en accessoires) 

geschikt voor middelzware en zware vrachtwagens van het merk Mercedes. 

 Conclusie met betrekking tot de marktaflijning 

 Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van oordeel dat, voor wat betreft de 

beoordeling van voorliggende zaak, de relevante markten als volgt kunnen worden omschreven: 

― lokale interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe personenwagens; 

― lokale interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe LCV; 

― lokale interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe middelzware vrachtwagens; 

― lokale interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe zware vrachtwagens; 

― interbrand markt voor de detailhandel van tweedehands personenwagens en/of LCV (nationaal en 

lokaal); 

― lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van personenwagens;  

― lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van LCV; 

― lokale merkspecifieke markt voor onderhoud en herstelling van middelzware en zware vrachtwagens; 

― lokale interbrand markten voor carrosserieherstellingen voor personenwagens en  LCV; 

― lokale interbrand markten voor carrosserieherstellingen voor middelzware en zware vrachtwagens; 

― nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop van reserveonderdelen voor personenwagens en 

LCV; 

― nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop van reserveonderdelen voor middelzware en zware 

vrachtwagens; 

                                                           
221 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.8.1 c). 
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VI. Marktaandelen 

 Inleidende opmerking m.b.t. gehanteerde methodologie voor de 

verkoopmarkten 

 Gelet op een geografisch lokale marktdefinitie en het single brand karakter van de transactie, gaat 

de auditeur voor de verkoopmarkten in eerste instantie uit van een geografische proxy die de lokale 

marktaandelen van de partijen benaderen. Indien hieruit een voldoende laag marktaandeel222 blijkt, 

neemt de auditeur in deze zaak aan dat de transactie op deze markt niet tot gevolg zou hebben dat een 

daadwerkelijke mededinging op een significante wijze zou worden belemmerd. Indien deze proxy echter 

geen uitsluitsel kan verlenen, zal worden overgegaan tot een meer gedetailleerde analyse op basis van 

lokale 80%-verzorgingsgebieden en de lokale marktaandelen om de lokale marktpositie post-transactie 

van partijen te kunnen bepalen. 

 Lokale interbrand markt voor de detailhandel van nieuwe personenwagens 

VI.2.1 Marktaandelen - proxy 

 Hierna worden de marktaandelen voor nieuwe personenwagens van het merk Mercedes (alsook 

Smart) (inclusief leasing) op nationaal en provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen, Antwerpen) weergegeven, 

alsook de totale volumes van partijen. 

Inclusief  

leasing 

Nationaal 

[alle merken] 223 

 Nationaal 

[Mercedes] 224 

Nationaal  

[Smart] 

% Mercedes 

Smart 

2015 501.066 29.097 1.352 6,08% 

2016 539.519 33.586 1.638 6,53% 

2017 546.558 37.419 1.768 7,17% 

 

Inclusief  

leasing 

Oost-Vlaanderen 

[alle merken] 225 

Oost-Vlaanderen 

[Mercedes]226 

Oost-Vlaanderen 

[Smart] 

% Mercedes 

Smart 

2015 45.298 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

2016 46.561 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

2017 47.221 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

 

Inclusief  

leasing 

Antwerpen 

[alle merken] 227 

Antwerpen 

[Mercedes]228 

Antwerpen 

[Smart] 

% Mercedes 

Smart 

2015 82.968 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

2016 88.785 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

2017 94.767 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

 

                                                           
222 Het gebrek aan objectief cijfermateriaal met betrekking tot de waarde van de gehele markt voor detailhandel van nieuwe middelzware 
vrachtwagens, noopt de auditeur tot gebruik van volumegegevens (inschrijvingen). Zie in dit verband de Aanvullende richtsnoeren betreffende 
verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen 
voor motorvoertuigen, punt 12, voetnoot 11. 
223 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.1.2.  
Zie ook website Febiac onder statistieken, punt 2.B.2., "2. Inschrijvingen van nieuwe voertuigen per provincie en gewest". 
224 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.1.2. 
Zie ook website Febiac onder statistieken, punt 2.B.3., "3. Inschrijvingen van nieuwe wagens per merk". 
225 Zie website Febiac onder statistieken, punt 2.B.2., "2. Inschrijvingen van nieuwe voertuigen per provincie en gewest". 
226 Aanmeldingsformulier, bijlage 10a. Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen personenwagens.   
227 Zie website Febiac onder statistieken, punt 2.B.2., "2. Inschrijvingen van nieuwe voertuigen per provincie en gewest". 
228 Aanmeldingsformulier, bijlage 10a. Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen personenwagens.   

https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.2.%20Immatriculations%20de%20v%E9hicules%20neufs%20par%20province%20et%20par%20r%E9gion.xls
https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.2.%20Immatriculations%20de%20v%E9hicules%20neufs%20par%20province%20et%20par%20r%E9gion.xls
https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.2.%20Immatriculations%20de%20v%E9hicules%20neufs%20par%20province%20et%20par%20r%E9gion.xls
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Inclusief  

leasing 

Totaal 

Anders Hedin 

Totaal 

Jacobs 

Totaal 

partijen 

2015 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2016 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2017 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

VI.2.2 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor personenwagens 

van het merk Mercedes (inclusief Smart) zowel op nationaal als op provinciaal niveau 5 tot 7% bedraagt. 

De auditeur gaat uit van de aanname dat de (interbrand) mededinging op een lokaal niveau symmetrisch 

is aan de marktpositie van de merk(en) waardoor de lokale marktpositie van partijen niet significant zal 

afwijken van de nationale en provinciale marktaandelen van de merk(en). 

 De auditeur besluit dat - voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens - de 

proxy in voldoende mate aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. 

 Lokale interbrand markt voor de detailhandel van LCV 

VI.3.1 Marktaandelen - proxy  

 Hierna worden de marktaandelen voor nieuwe LCV van het merk Mercedes (inclusief leasing) op een 

nationaal en provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen) weergegeven, alsook de totale volumes van partijen. 

Inclusief  

leasing 

Nationaal 

[alle merken] 229 

Nationaal 

[Mercedes] 230 

% 

Mercedes 

2015 61.208 6.232 10,18% 

2016 68.165 6.647 9,75% 

2017 76.397 7.561 9,90% 

 

Inclusief  

leasing 

Oost-Vlaanderen 

[alle merken]231 

Oost-Vlaanderen 

[Mercedes]232 

% 

Mercedes 

2015 7.383 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

2016 7.884 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

2017 8.783 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

 

Inclusief  

leasing 

Totaal 

Anders Hedin 

Totaal 

Jacobs 

Totaal  

partijen 

2015 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2016 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2017 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

VI.3.2 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor LCV van het merk 

Mercedes zowel op nationaal als op provinciaal niveau maximaal 13,5% bedraagt. De auditeur gaat 

verder uit van de aanname dat de (interbrand) mededinging op lokaal niveau symmetrisch is aan de 

                                                           
229 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.2.2.  
Zie ook website Febiac onder statistieken, punt 2.B.2., "2. Inschrijvingen van nieuwe voertuigen per provincie en gewest". 
230 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.1.2. 
Zie ook website Febiac onder statistieken, punt 2.B.3., "3. Inschrijvingen van nieuwe wagens per merk". 
231 Zie website Febiac onder statistieken, "2. Inschrijvingen van nieuwe voertuigen per provincie en gewest". 
232 Aanmeldingsformulier, Bijlage 10.b - Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen LCV's en vrachtwagens. 

https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.2.%20Immatriculations%20de%20v%E9hicules%20neufs%20par%20province%20et%20par%20r%E9gion.xls
https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.2.%20Immatriculations%20de%20v%E9hicules%20neufs%20par%20province%20et%20par%20r%E9gion.xls
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marktpositie van het merk waardoor de lokale marktpositie van partijen niet significant zal afwijken van 

de nationale en provinciale marktaandelen van het merk. 

 De auditeur besluit dat - voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe LCV - de proxy in 

voldoende mate aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze zal worden belemmerd. 

 Lokale interbrand markt voor detailhandel van nieuwe middelzware 

vrachtwagens 

VI.4.1 Marktaandelen - proxy  

 Op basis van FEBIAC-cijfers aangeleverd door de aanmeldende partij werden de marktaandelen 

berekend voor middelzware vrachtwagens met een MTM 3½t-16t.233  

 Hierna worden de marktaandelen voor nieuwe middelzware vrachtwagens van het merk Mercedes 

(inclusief leasing) op een nationaal en provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen) weergegeven, alsook de 

totale volumes van partijen.234 

Inclusief  

leasing 

Nationaal 

[alle merken] 

Nationaal  

[Mercedes] 

% 

Mercedes 

2015 1.585 372 23,47% 

2016 1.477 365 24,71% 

2017 1.530 404 26,40% 

 

Inclusief  

leasing 

Oost-Vlaanderen 

[alle merken] 

Oost-Vlaanderen 

[Mercedes] 

% 

Mercedes 

2015 293 [Vertrouwelijk] [20-25]´% 

2016 276 [Vertrouwelijk] [20-25]´% 

2017 249 [Vertrouwelijk] [25-30] % 

 

Inclusief  

leasing 

Totaal 

Anders 

Hedin235 

Totaal 

Jacobs 

Totaal 

Partijen 

2015 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2016 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2017 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

 De nationale en provinciale marktaandelen van het merk geven een schommelend marktaandeel 

tussen [20-30]% aan.  

 Teneinde een mogelijk lokaal geconcentreerde marktpositie van de partijen post-transactie te kunnen 

uitsluiten, wordt overgegaan tot een bepaling van de lokale 80%-verzorgingsgebieden (2016-2017) en de 

marktaandelen post-transactie (op basis van het jaar 2017) (exclusief leasing236). 

                                                           
233 De aanmeldende partij heeft in het aanmeldingsformulier cijfers aangeleverd voor middelzware vrachtwagens met een MTM 5t-16t. Zie het 
aanmeldingsformulier, punt 6.2.3.2., voetnoot 55. 
Gezien deze indeling echter een gedeelte van de markt niet zou meerekenen (MTM 3½t-5t) werden de cijfers herberekend.  
Zie hiervoor supra §689.  
234 Aanmeldingsformulier, Bijlage 10.b - Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen LCV's en vrachtwagens. 
235 Deze cijfers zijn licht afwijkend gezien de aanmeldende partij verkoopcijfers heeft aangeleverd van vrachtwagens met een MTM tussen 5-
16t in plaats van 3½-16t (de basis van de noemer). De auditeur is echter van oordeel dat de uiteindelijke grootteorde (% partijen) geen 
significante verschillen zou opleveren. 
236 Omwille van het feit dat leasingvoertuigen kunnen worden ingeschreven op het adres van de leasingmaatschappij en niet op het adres van 
de effectieve gebruiker, worden leasingvoertuigen niet meegenomen in de bepaling van de verzorgingsgebieden aangezien dit tot een 
vertekening van de verzorgingsgebieden kan leiden.  
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 De marktaandelen per lokaal verzorgingsgebied post-transactie (exclusief leasing) zijn als volgt in 

2017: 

 De lagere aantallen van de partijen in deze tabel zijn toe te schrijven aan het feit dat de meeste 

verkopen van partijen aan middelzware vrachtwagens werden geïdentificeerd als leasingvoertuigen. 

 Als controle werden de middelzware vrachtwagens die als leasingvoertuigen werden geïdentificeerd 

hieronder eveneens opgenomen binnen de verzorgingsgebieden. Dit leidt tot volgende marktaandelen 

per lokaal verzorgingsgebied (post-transactie). 

VI.4.2 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de marktaandelen van partijen voor het jaar 2017 op basis van lokale 80%-

verzorgingsgebieden (zonder leasingvoertuigen bij de berekening van de marktaandelen in rekening te 

brengen) geen overlap vertonen. Slechts in het geval middelzware vrachtwagens die werden 

geïdentificeerd als leasingvoertuigen worden opgenomen in de berekening van de marktaandelen in de 

relevante lokale 80%-verzorgingsgebieden, is er een overlap bij het lokale 80%-verzorgingsgebied van 

Anders Hedin te Gent waarvan het marktaandeel post-transactie [10-15]% bedraagt. 

 De auditeur besluit dat - voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe middelzware 

vrachtwagens - de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante 

wijze zal worden belemmerd. 

 Lokale interbrand markt voor detailhandel van nieuwe zware vrachtwagens 

VI.5.1 Marktaandelen - proxy  

 Op basis van FEBIAC-cijfers aangeleverd door de aanmeldende partij werden de marktaandelen 

berekend voor middelzware vrachtwagens met een MTM >16t.237 

 Hierna worden de marktaandelen voor nieuwe zware vrachtwagens van het merk Mercedes (inclusief 

leasing) op nationaal en provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen) weergegeven, alsook de totale volumes 

van partijen. 

                                                           
237 Aanmeldingsformulier, Bijlage 10.b - Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen LCV's en vrachtwagens. 

Verkoop van nieuwe middelzware vrachtwagens (exclusief leasing)  binnen het verzorgingsgebied (exclusief leasing) 

Verzorgingsgebi
ed 

Volume_buy
er 

volume_targ
et 

volume_gro
up 

volume_verzorgingsgeb
ied 

ma_buy
er 

ma_targ
et 

ma_grou
p 

Jacobs Sint-
Niklaas 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] 
[0-5]% [10-15]% [10-15% 

Anders Hedin 
Aalst 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Anders Hedin 
Gent 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Verkoop van nieuwe middelzware vrachtwagens (inclusief leasing) binnen het verzorgingsgebied (exclusief leasing) 

Verzorgingsgebi
ed 

volume_buy
er 

volume_targ
et 

volume_gro
up 

volume_verzorgingsgeb
ied 

ma_buy
er 

ma_targ
et 

ma_grou
p 

Jacobs Sint-
Niklaas 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] 
[0-5]% [10-15]% [10-15% 

Anders Hedin 
Aalst 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] 
[20-25]% [0-5]% [20-25]% 

Anders Hedin 
Gent 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelij
k] 

[Vertrouwelijk] 
[5-10]% [0-5]% [10-15]% 
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Inclusief  

leasing 

Nationaal 

[alle merken] 

 Nationaal  

[Mercedes] 

% 

Mercedes 

2015 6.743 1.022 15,15% 

2016 7.967 1.156 14,51% 

2017 8.264 1.094 13,24% 

 

Inclusief  

leasing 

Oost-Vlaanderen 

[alle merken] 

Oost-Vlaanderen 

[Mercedes] 

% 

Mercedes 

2015 1.039 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

2016 1.240 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

2017 1.388 [Vertrouwelijk] [10-15]% 

 

Inclusief  

leasing 

Totaal  

Anders Hedin 

Totaal  

Jacobs 

Totaal 

Partijen 

2015 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2016 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

2017 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

VI.5.2 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor zware 

vrachtwagens van het merk Mercedes zowel op nationaal als op provinciaal niveau maximaal 15% 

bedraagt. De auditeur gaat verder uit van de aanname dat de (interbrand) mededinging op lokaal niveau 

symmetrisch is aan de marktpositie van het merk waardoor de lokale marktpositie van partijen niet 

significant zal afwijken van de nationale en provinciale marktaandelen van het merk. 

 De auditeur besluit dat - voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe zware vrachtwagens - 

de proxy in voldoende mate aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op een significante wijze zal worden belemmerd. 

 Interbrand markt voor detailhandel van tweedehands personenwagens en/of 

LCV 

VI.6.1 Marktaandelen - proxy   

 Op basis van gegevens betreffende de omvang van de totale markt238 en de gegevens van het aantal 

verkochte tweedehands personenwagens en/of LCV239 door de partijen kan het interbrand 

(volume)marktaandeel van partijen op nationaal en provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen en Antwerpen 

voor wat betreft personenwagens) worden aangegeven. 

 Hieronder worden de gegevens weergegeven opgesplitst tussen enerzijds personenwagens en 

anderzijds LCV. 

 

                                                           
238 Zoals de aanmeldende partij aangeeft, betreft het cijfers over de totale markt die zowel verkopen van tweedehands personenwagens en/of 
LCV op een groothandelsniveau als op detailhandelsniveau betreffen (een opsplitsing was niet mogelijk).  
Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.11.2. 
239 Gelet op de vorige voetnoot, worden hier cijfers weergegeven die eveneens het aantal tweedehands verkopen van partijen weergeven zowel 
op het groothandels- als detailhandelsniveau. Voor een gedetailleerde opsplitsing tussen groothandel en detailhandel van partijen, zie het 
aanmeldingsformulier, punt 6.2.11.2 en punt 6.2.12.2. 
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Personenwagens 

[inclusief leasing]240   

Jaar Nationaal241 

[alle merken] 

Anders Hedin 

[inclusief Andries]242 

Jacobs % Partijen 

2017 661.147 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

 

Personenwagens 

[inclusief leasing] 

Jaar Oost-Vlaanderen243 

[alle merken] 

Anders Hedin 

[inclusief Andries] 

Jacobs % Partijen 

2017 79.281 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

 

Personenwagens 

[inclusief leasing] 

Jaar Antwerpen244 

[alle merken] 

Anders Hedin 

[inclusief Andries] 

Jacobs % Partijen 

2017 102.069 [Vertrouwelijk] 397 [0-5]% 

 

LCV 

 

Jaar Nationaal245 

[alle merken] 

Anders Hedin 

[inclusief Andries]246 

Jacobs % Partijen 

2017 91.582 [Vertrouwelijk] 47 [0-5]% 

 

LCV  

 

Jaar Oost-Vlaanderen247 

[alle merken] 

Anders Hedin 

 

Jacobs % Partijen 

2017 11.340 [Vertrouwelijk] 47 [0-5]% 

 

VI.6.2 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat het interbrand marktaandeel van partijen voor 

tweedehands personenwagens en/of LCV op een provinciaal niveau maximaal 1-2% bedraagt.  

 Gelet op het bovenstaande, besluit de auditeur dat - voor wat betreft de interbrand detailhandel van 

tweedehands personenwagens en/of LCV op lokaal en/of nationaal niveau - de transactie, ongeacht de 

marktdefinitie, niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden 

belemmerd. 

 Lokale merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel van personenwagens 

en/of LCV  

VI.7.1 Methodologie en opgegeven marktaandelen door de aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft voor doeleinden van de analyse een lokale merkspecifieke markt voor 

onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV weerhouden. 

                                                           
240 Leasing voor tweedehands personenwagens kan worden onderscheiden in de FEBIAC-data (bijlage 10a) maar betreft een verwaarloosbaar 
gedeelte van de totale inschrijvingen (<1%). Omwille hiervan worden enkel de gegevens inclusief leasing weergegeven. 
241 Zie website Febiac onder statistieken, punt 2.B.8.b. "8.b Evolutie van de inschrijvingen van tweedehandse wagens per gewest". 
Zie ook aanmeldingsformulier, bijlage 10a. Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen personenwagens.  
242 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.11.2.  
243 Zie aanmeldingsformulier, bijlage 10a. Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen personenwagens. De gegevens kunnen worden geselecteerd 
aan de hand van een draaitabel (“OCC” staat voor occasievoertuig) met een bijkomende selectie op postcode (9000 t.e.m. 9999).  
244 Zie aanmeldingsformulier, bijlage 10a. Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen personenwagens. De gegevens kunnen worden geselecteerd 
aan de hand van een draaitabel (“OCC” staat voor occasievoertuig) met een bijkomende selectie op postcode (2000 t.e.m. 2999).  
245 Zie website Febiac onder statistieken, "10. Inschrijvingen van nieuwe en tweedehandse bedrijfsvoertuigen per gewest". 
Zie ook aanmeldingsformulier, bijlage 10.b - Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen LCV's en vrachtwagens.  
246 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.12.2.  
247 Zie aanmeldingsformulier, bijlage 10.b - Gegevens FEBIAC nieuwe inschrijvingen LCV's en vrachtwagens. 
De gegevens kunnen worden geselecteerd aan de hand van een draaitabel (“OCC” staat voor occasievoertuig) met een bijkomende selectie op 
type voertuig (“LCV”) en op postcode (9000 t.e.m. 9999).  

https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.8.b.%20Evolution%20des%20immatriculations%20de%20voitures%20d%27occasion%20par%20r%E9gion.xls
https://www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.10https:/www.febiac.be/statistiques/2018/2.B.10.%20Evolution%20des%20immatriculations%20VU%20neufs%20et%20occas%20par%20r%E9gion.xls
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 De lokale verzorgingsgebieden werden afgelijnd op basis van een methode waarbij het gebied van 

elke garage waarbinnen 80% van de relevante (binnenlandse) omzet248 wordt toegekend aan de 

dichtstbijzijnde Belgische postcodes en waarbij gebruik werd gemaakt van de reistijd tussen de locatie 

van de garage en het centrum van de postcodes.249 

 De marktaandelen werden door de aanmeldende partij opgegeven voor personenwagens en LCV 

samen, met uitsluiting van geleasede voertuigen, voertuigen onder garantiewerkzaamheden en 

voertuigen met onderhoud en/of herstelling ten gevolge van een Daimler onderhoudscontract250. 

 De aanmeldende partij is daarbij van mening dat zowel garantiewerkzaamheden als 

onderhoudscontracten geen contractuele relatie tussen dealer en consument inhouden, aangezien in 

beide gevallen Daimler de facturatie op zich zal nemen en de prijzen daarvan door Daimler gedicteerd 

worden. In beide gevallen is er tussen dealers geen onderlinge prijsconcurrentie mogelijk.251 

 Voor de bepaling van de volumes van de totale markt op lokaal niveau werd gebruik gemaakt van 

FEBIAC-gegevens.252  

 Tenslotte merkt de aanmeldende partij op dat de berekening van de marktaandelen volgens deze 

methode haar marktaandeel zal overschatten, omdat de voertuigen die voorkomen in de boeken van 

partijen volledig toegeschreven worden aan de partijen, terwijl het goed mogelijk is dat hetzelfde voertuig 

ook deels bij een andere erkende of onafhankelijke hersteller wordt onderhouden.253 

 Deze methode geeft de volgende lokale marktaandelen.254 

Personenwagens en LCV  
merk Mercedes 

 Marktaandelen   

 Hedin    Jacobs    Totaal Partijen    Delta HHI   

 Hedin - Aalst   [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] 

 Hedin - Berlaar   [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] 

 Hedin - Brasschaat   [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] 

 Hedin - Gent   [15-20]% [5-10]% [20-25]% [200-300] 

 Hedin - Kontich   [10-15]% [0-5]% [15-20]% [0-100] 

 Hedin - Lier   [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] 

 Hedin - Ninove   [25-.30]% [0-5]% [25-.30]% [0-100] 

 Hedin - Sint-Martens-Latem   [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] 

 Hedin - Zottegem   [20-25]% [0-5]% [20-25]% [0-100] 

 Jacobs - Lokeren   [5-10]% [15-20]% [20-25]% [200-300] 

 Jacobs - Sint-Niklaas   [0-5]% [15-20]% [20-25]% [100-200] 

                                                           
248 Er wordt opgemerkt dat er enkel werd rekening gehouden met de binnenlandse omzet en dat de buitenlandse verkopen over het algemeen 
beperkt zijn. Zie aanmeldingsformulier, bijlage 14.a, pg. 7. 
De auditeur sluit echter niet uit dat buitenlandse verkopen kunnen worden opgenomen indien dit relevant zou zijn voor de berekening van de 
lokale marktaandelen. 
249 Omwille van verschillende onderliggende identificatie-issues met de beschikbare data, kon evenwel niet alle data van de betrokken garages 
in dezelfde mate worden gebruikt. Zie Aanmeldingsformulier, bijlage 14.f, pg. 5. 
250 Er werd evenwel aangegeven dat de uitsluiting van onderhoudscontracten in de praktijk beperkt bleef tot uitsluiting van voertuigen waarbij 
enkel een onderhoud en/of herstel werd uitgevoerd in het kader van een onderhoudscontract. Voertuigen waarbij een “gewoon” onderhoud 
en/of herstel werd uitgevoerd alsook een onderhoud en/of herstel in het kader van een onderhoudscontract werden wel meegenomen in deze 
berekeningswijze. Zie Aanmeldingsformulier, bijlage 14.f, pg. 15. 
251 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.2.. 
252 Aanmeldingsformulier, punt 12, bijlage 10. 
253 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.2. 
254 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.5.2.. Zie ook aanmeldingsformulier, bijlage 14.a, pg. 20.  
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VI.7.2 Beoordeling methodologie van partijen en opgave marktaandelen door het 

Auditoraat 

 Wat betreft geleasede voertuigen, moet rekening worden gehouden met het feit dat deze voertuigen 

kunnen worden ingeschreven op het adres van de leasingmaatschappij en niet op het adres van de 

effectieve gebruiker, wat tot een vertekening van de verzorgingsgebieden en de marktaandelen kan 

leiden. 

 Wat betreft garantiewerkzaamheden en onderhoudscontracten, volgt de auditeur de redenering van 

de aanmeldende partij niet. Voor deze werkzaamheden is de auditeur van oordeel dat er weliswaar geen 

prijsconcurrentie mogelijk is, maar er wel kan geconcurreerd worden op kwalitatieve factoren (bv. 

kwaliteit van uitvoering, snelheid van uitvoering, downtime, etc..).  

 Op basis van het voorgaande en de in deze zaak gehanteerde marktdefinitie, wordt er door het 

Auditoraat een eigen berekening van de marktaandelen gemaakt voor enerzijds personenwagens en 

anderzijds LCV, waarbij leasing wordt uitgesloten, maar garantiewerkzaamheden en 

onderhoudscontracten wel worden opgenomen. 

 Deze methode geeft de volgende lokale marktaandelen.  

type verzorgingsgebied 
volume_ 
HedinAndries 

volume_ 
Jacobs 

volume_ 
parties 

volume_ 
market 

ma_ 
HedinAndries 

ma_ 
Jacobs 

ma_ 
parties 

Delta_HHI 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [20-25]% [5-10]% [25-30]% [300-400] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [25-30]% [0-5]% [25-30]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [20-25]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [25-30]% [0-5]% [25-30]% [0-100] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [10-15]%% [15-20]% [25-30]% [300-400] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% [15-20]% [20-25]% [100-200] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

  

type verzorgingsgebied 
volume_ 
HedinAndries 

volume_ 
Jacobs 

volume_ 
parties 

volume_ 
market 

ma_ 
HedinAndries 

ma_ 
Jacobs 

ma_ 
parties 

Delta_HHI 

LCV Hedin - Aalst [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [15-20]% [0-100] 

LCV Hedin - Berlaar [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [10-15]% [0-5]% [10-15]% [0-100] 

LCV Hedin - Brasschaat [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% [0-5]% [5-10]% [0-100] 

LCV Hedin - Gent [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [25-30]% [5-10]% [30-35]% [400-500] 

LCV Hedin - Kontich [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% [5-10]% [10-15]% [0-100] 

LCV Hedin - Lier [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% [0-5]% [5-10]% [0-100] 

LCV Hedin - Ninove [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [45-50]% [0-5]% [45-50]% [0-100] 

LCV Hedin - Sint-Martens-Latem [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [25-30]% [0-5]% 30-35]% [100-200] 

LCV Hedin - Zottegem [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [35-40]% [0-5]% [40-45]% [100-200] 

LCV Jacobs - Lokeren [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [15-20]% 30-35]% [500-600] 

LCV Jacobs - Sint-Niklaas [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% [15-20]% [25-30]% [200-300] 
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VI.7.3 Conclusie van de auditeur 

 Op basis van de marktaandeelberekening door het Auditoraat wordt vastgesteld dat: 

― voor wat betreft onderhoud en herstel aan personenwagens (PKW) de lokale verzorgingsgebieden 

van Anders Hedin Gent, Ninove en Zottegem samen met Jacobs te Lokeren in aanmerking moeten 

worden genomen; 

― voor wat betreft onderhoud en herstel aan LCV de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent, 

Ninove, Sint-Martens-Latem en Zottegem samen met Jacobs te Lokeren en Sint-Niklaas in aanmerking 

moeten worden genomen. 

 Deze marktaandelen worden verder besproken onder punt VII.2.1. 

 Lokale merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel aan middelzware en 

zware vrachtwagens 

VI.8.1 Methodologie en opgegeven marktaandelen door de aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft voor doeleinden van de analyse een lokale merkspecifieke markt voor 

onderhoud en herstel van middelzware en zware vrachtwagens weerhouden. 

 De verzorgingsgebieden werden afgelijnd op basis van een methode waarbij het gebied van elke 

garage waarbinnen 80% van de relevante omzet255 wordt toegekend aan de dichtstbijzijnde Belgische 

postcodes, waarbij gebruik werd gemaakt van de reistijd tussen de locatie van de garage en het centrum 

van de postcodes.256 

 De marktaandelen werden door de aanmeldende partij opgegeven voor middelzware en zware 

vrachtwagens samen, met uitsluiting van voertuigen onder garantiewerkzaamheden en voertuigen met 

een onderhoud en/of herstel ten gevolge van een Daimler onderhoudscontract257, maar inclusief 

geleasede vrachtwagens.   

 De aanmeldende partij is daarbij van mening dat zowel garantiewerkzaamheden als 

onderhoudscontracten geen contractuele relatie tussen dealer en consument inhouden, aangezien in 

beide gevallen Daimler de facturatie op zich zal nemen en de prijzen daarvan door Daimler gedicteerd 

worden. In beide gevallen is er tussen dealers geen onderlinge prijsconcurrentie mogelijk.258 

 Voor de bepaling van de volumes van de totale markt op lokaal niveau werd gebruik gemaakt van 

FEBIAC-gegevens.259  

 Tenslotte merkt de aanmeldende partij op dat de berekening van de marktaandelen volgens deze 

methode haar marktaandeel zal overschatten, omwille van het feit dat de voertuigen die voorkomen in 

                                                           
255 Er wordt opgemerkt dat er enkel werd rekening gehouden met de binnenlandse omzet. Zie aanmeldingsformulier, bijlage 14.a, pg. 7. 
De auditeur sluit echter niet uit dat buitenlandse verkopen kunnen worden opgenomen indien dit relevant zou zijn voor de berekening van de 
lokale marktaandelen. 
256 Omwille van onderliggende identificatie-issues met de beschikbare data, konden evenwel niet alle data van de betrokken garages in dezelfde 
mate worden gebruikt. Zie aanmeldingsformulier, bijlage 14.a, pg. 8. 
257 Er werd aangegeven dat de uitsluiting van onderhoudscontracten beperkt bleef tot de uitsluiting van voertuigen waarbij enkel een onderhoud 
en/of herstel werd uitgevoerd in het kader van een onderhoudscontract. Voertuigen waarbij een “gewoon” onderhoud en/of herstel werd 
uitgevoerd alsook een onderhoud en/of herstel in het kader van een onderhoudscontract werden wel meegenomen in deze berekeningswijze. 
Zie aanmeldingsformulier, bijlage 14.f, pg. 15. 
258 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.2.. 
259 Aanmeldingsformulier, punt 12, bijlage 10. 
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de boeken van partijen volledig toegeschreven worden aan de partijen, terwijl het goed mogelijk is dat 

hetzelfde voertuig ook deels bij een andere erkende of onafhankelijke hersteller wordt onderhouden.260 

 Deze methode geeft volgende marktaandelen.261 

 

 

 

 

 

VI.8.2 Beoordeling methodologie van partijen en opgave marktaandelen door het 

Auditoraat 

 Wat betreft geleasede voertuigen, moet worden rekening gehouden met het feit dat deze voertuigen 

kunnen worden ingeschreven op het adres van de leasingmaatschappij en niet op het adres van de 

effectieve gebruiker, wat tot een vertekening van de verzorgingsgebieden en de marktaandelen kan 

leiden.  

 Wat betreft garantiewerkzaamheden en onderhoudscontracten, volgt de auditeur de redenering van 

de aanmeldende partij niet. Voor deze werkzaamheden is de auditeur van oordeel dat er weliswaar geen 

prijsconcurrentie mogelijk is, maar er wel kan geconcurreerd worden op kwalitatieve factoren (bv. 

kwaliteit van uitvoering, snelheid van uitvoering, downtime, etc..).. 

 Op basis van het voorgaande, zal er door het Auditoraat een aparte berekening van de marktaandelen 

voor middelzware en zware vrachtwagens worden gemaakt waarbij geleasede vrachtwagens worden 

uitgesloten, maar garantiewerkzaamheden en onderhoudscontracten worden opgenomen. 

 Deze methode geeft de volgende lokale marktaandelen. 

type verzorgingsgebied 
volume_ 
HedinAndries 

volume_ 
Jacobs 

volume_ 
parties 

volume_ 
market 

ma_ 
HedinAndries 

ma_ 
Jacobs 

ma_ 
Parties 

Delta_HHI 

Trucks Hedin - Aalst [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [0-5]% [20-25]% [100-200] 

Trucks Hedin - Gent [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [15-20]% [10-15]% [25-30]% [300-400] 

Trucks Hedin - Ninove [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [45-50]% [0-5]% [45-50]% [100-200] 

Trucks Jacobs - Sint-Niklaas [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% [15-20]% [25-30]% [300-400] 

VI.8.3 Conclusie van de auditeur 

 Er wordt vastgesteld dat de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Ninove alsook 

Jacobs te Sint-Niklaas in aanmerking moeten worden genomen.  

 Deze marktaandelen worden verder besproken onder punt VII.2.2.  

 Lokale markt voor carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV 

VI.9.1 Marktaandelen aangegeven door de aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft een marktaandeel berekend waarbij de omzetcijfers van partijen werden 

afgezet tegenover nationale marktcijfers afkomstig van Informex die het totaal aantal 

                                                           
260 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.2. 
261 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.2. Zie ook aanmeldingsformulier, bijlage 14.a, pg. 21.   

Vrachtwagens 
merk Mercedes 

 Marktaandelen   

Hedin Jacobs Totaal Partijen Delta HHI   

 Hedin - Aalst   [10-15]% [0-5]% [15-20]% [0-100] 

 Hedin - Gent   [10-15]% [10-15]% [20-25]% [200-300] 

 Hedin - Ninove   [35-40]% [0-5]% [40-45]% [100-200] 

 Jacobs - Sint-Niklaas   [5-10]% [15-20]% [25-30]% [200-300] 
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carrosserieherstellingen aan Mercedes (en Smart) voertuigen (intrabrand) betreffen, zonder onderscheid 

naar type voertuig (i.e. inclusief personenwagens, LCV en vrachtwagens). 

 Volgens de aanmeldende partij betreft haar omzet en haar marktaandeel voor 

carrosserieherstellingen voor het jaar 2017 als volgt:262 

Carrosserieherstellingen 
Jaar 2017    

Alle voertuigtypes 

Omzet 
 

Totaal omzet carrosserie  
merk Mercedes en Smart 

% 
 

Anders Hedin (oorspronkelijk) [Vertrouwelijk]263 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Anders Hedin (Groep Andries) [Vertrouwelijk]264 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Groep Jacobs [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Totaal [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

 De partijen geven hieromtrent verder aan dat deze marktaandelen intrabrand marktaandeelcijfers 

betreffen, en dat de totale cijfers afkomstig zijn van Informex, die enkel carrosseriewerkzaamheden 

betreffen waarvoor een tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij aan te pas komt.265  

VI.9.2 Beoordeling van marktaandelen en concurrentiële omgeving door de auditeur 

VI.9.2.a Marktaandelen 

 De auditeur stelt vast dat de opgegeven nationale marktaandeelcijfers weliswaar een indicatie geven 

van een nauwer intrabrand marktaandeel (evenwel voor alle voertuigtypes) op een nationaal vlak maar 

onvoldoende uitsluitsel geven over de lokale marktpositie van de aanmeldende partij post-transactie. 

 Op basis van gegevens afkomstig van Informex heeft het Auditoraat evenwel een proxy van een 

marktaandeel berekend op een provinciaal niveau (Oost-Vlaanderen en Antwerpen). Zoals wordt 

aangegeven door Informex, heeft Informex een dekking van 98% van de expertises gelinkt aan 

verzekeringsmaatschappijen in het segment van personenwagens en LCV. 266  

 De auditeur merkt verder op dat deze marktaandelen slechts een gedeelte van de totale markt 

omvatten, gezien (onder meer) de carrosserieherstellingen die niet via verzekeringsmaatschappijen 

verlopen niet in de totale markt zijn opgenomen. 

Omzet carrosserieherstellingen  
personenwagens en LCV 

omzet_Anders Hedin 
(Andries) 

omzet_Market 
 

ma_Parties 
 

Provincie Antwerpen [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]€ [0-5]% 

 
Omzet carrosserieherstellingen  
personenwagens en LCV 

omzet_Anders Hedin & 
Jacobs 

omzet_Market 
 

ma_Parties 
 

Provincie Oost-Vlaanderen [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]€ [0-5]% 

VI.9.2.b Marktbevraging 

 De antwoorden op de marktbevraging bij onafhankelijke carrosserieondernemingen geven aan dat 

de meeste tot alle carrosserieondernemingen over de nodige technologieën, knowhow, personeel, 

reserveonderdelen en capaciteit beschikken om effectief concurrentie te kunnen voeren.267 

                                                           
262 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1. 
263 Deze omzetcijfers betreffen enkel de “in-house” carrosseriewerkzaamheden, die enkel in de locatie te Gent plaatsvinden. 
Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
264 Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
265 Mercedes-Benz Belgium-Luxembourg N.V. schat de omzetten aan carrosserieherstel zonder tussenkomst van een verzekerings-maatschappij 
op 30% van de totale omzet gekend door Informex. Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 154. 
266 Antwoord van Informex op het Verzoek om Inlichtingen van 10 mei 2019, vraag 2 en bijlage 1. 
267 Antwoorden van onafhankelijke carrosserieondernemingen m.b.t. personenwagens en LCV op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 
2019, vraag 6.  
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VI.9.3 Conclusie van de auditeur 

 De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor carrosserie-

herstellingen aan personenwagens en LCV op een provinciaal niveau <5% bedraagt. 

 De auditeur besluit dat - voor wat betreft carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV – de 

proxy in voldoende mate aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op een significante wijze zal worden belemmerd.  

 Lokale markt voor carrosserieherstellingen aan middelzware en zware 

vrachtwagens 

VI.10.1 Marktaandelen en verdere informatie aangegeven door de aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft een initieel marktaandeel berekend waarbij de omzetcijfers van partijen 

werden afgezet tegenover nationale marktcijfers afkomstig van Informex die het totaal aantal 

carrosserieherstellingen aan Mercedes (en Smart) voertuigen (intrabrand) betreffen, zonder onderscheid 

naar type voertuig (i.e. inclusief personenwagens, LCV en vrachtwagens). 

 Volgens de aanmeldende partij betreft haar omzet en haar marktaandeel voor 

carrosserieherstellingen voor het jaar 2017 als volgt:268 

Carrosserieherstellingen 
Jaar 2017    

Alle voertuigtypes 

Omzet 
 

Totaal omzet carrosserie  
merk Mercedes en Smart 

% 
 

Anders Hedin (oorspronkelijk) [Vertrouwelijk]269 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Anders Hedin (Groep Andries) [Vertrouwelijk]270 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Groep Jacobs [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Totaal [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [5-10]% 

 De partijen geven hieromtrent verder aan dat deze marktaandelen intrabrand marktaandeelcijfers 

betreffen, en dat de totale cijfers afkomstig zijn van Informex, die enkel carrosseriewerkzaamheden 

betreffen waarvoor een tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij aan te pas komt.271  

 Na officieel verzoek van het Auditoraat272 heeft de aanmeldende partij verdere informatie verschaft 

m.b.t. deze markt, waaronder (uitgezuiverde) verkoopsdatabases van individuele transacties van 

carrosserie-herstellingen aan vrachtwagens en een analyse van de lokale 80%-verzorgingsgebieden van 

de betrokken garages Anders Hedin Aalst, Ninove273 en Gent alsook Jacobs Sint-Niklaas.274  

 Uit deze gegevens aangeleverd door de aanmeldende partij stelt de auditeur echter vast dat slechts 

een minimaal gedeelte van de omzet in carrosserieherstellingen (gefactureerd door partijen) betrekking 

heeft op carrosserieherstellingen aan vrachtwagens. 

                                                           
Twee aangeschreven ondernemingen (op een totaal van vijftien) geven aan dat nodige technologie voor Mercedes personenwagens en LCV 
evenwel niet of niet altijd beschikbaar is (bv. speciaal gereedschap dat niet of later beschikbaar is). Zie het antwoord van Garage Carrosserie 
Maes en Carrosserie Van Damme op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 6a. 
268 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1. 
269 Deze omzetcijfers betreffen enkel de “in-house” carrosseriewerkzaamheden, die enkel in de locatie te Gent plaatsvinden. 
Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
270 Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
271 Mercedes-Benz Belgium-Luxembourg N.V. schat de omzetten aan carrosserieherstel zonder tussenkomst van een verzekerings-maatschappij 
op [30-35]% van de totale omzet gekend door Informex. Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 154. 
272 Zie de e-mail van 6 maart 2019 en de brief conform artikel IV.58 §1 lid 1 en IV.58 §4 (oud) WER.  
273 [Vertrouwelijk] 
274 Zie de bijlage bij de e-mailcorrespondentie van 23 april 2019 en het Memorandum van de aanmeldende partij op datum van 3 mei 2019. 
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Omzet 
Alle voertuigtypes 

Omzet 
vrachtwagens275 

% 
 

Anders Hedin (oorspronkelijk) [Vertrouwelijk]276 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Anders Hedin (Groep Andries) [Vertrouwelijk]277 [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Groep Jacobs [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

Totaal [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [0-5]% 

VI.10.2 Conclusie van de auditeur 

 Gelet op de zeer beperkte omzet van partijen die betrekking heeft op carrosserieherstellingen aan 

vrachtwagens, besluit de auditeur dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op deze markt op een significante wijze zal worden belemmerd. 

 Nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop van reserveonderdelen voor 

personenwagens en LCV 

VI.11.1 Methodologie van de aanmeldende partij 

 Niettegenstaande de aanmeldende partij verkoopgegevens heeft aangeleverd voor 

reserveonderdelen voor personenwagens en LCV van het merk Mercedes, is zij niet in staat om op een 

betrouwbare wijze de marktaandelen op een lokaal en/of nationaal niveau te bepalen.  

 De berekeningsmoeilijkheden zijn ingegeven door het feit dat er geen betrouwbare totale 

marktgegevens beschikbaar zijn, onder meer omdat de totale marktgegevens zowel de (volledige) 

verkoop aan (merkspecifieke) OEM/OES reserveonderdelen alsook IAM-reserveonderdelen zouden 

moeten omvatten en verder ook de mogelijke import vanuit het buitenland. Voor beide elementen zijn 

geen beschikbare cijfers voorhanden.278 

 Omwille hiervan levert de aanmeldende partij enkel (nationale) marktaandelen op basis van 

merkspecifieke (originele) reserveonderdelen die verkocht worden door Mercedes-Benz Belgium 

Luxembourg N.V., waarbij een totaal resultaat (personenwagens en LCV samen) wordt bekomen van 6% 

voor de groep Jacobs en [5-10]% % voor de groep Anders Hedin voor het jaar 2017.279  

VI.11.2 Conclusie van de auditeur 

 De beschikbare marktaandelen reflecteren de verkoop van merkspecifieke reserveonderdelen en 

maken geen onderscheid tussen het gebruik ervan voor een herstel en/of onderhoud of OTC-verkoop. De 

auditeur neemt aan dat de OTC-verkoop proportioneel is aan de totale verkoop en dat deze verkoop 

symmetrisch verdeeld is over de verschillende garages, waardoor deze marktaandelen eveneens de OTC-

verkoop reflecteren.280  

 De auditeur stelt vast dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen voor het jaar 2017 op 

nationaal niveau [15-20]%  bedraagt. Naast de verkoop van merkspecifieke originele reserveonderdelen 

en/of accessoires (OEM/OES) moet echter voor de omvang van de totale OTC-markt (onder meer) 

                                                           
275 De berekening werd gemaakt op basis van gegevens van partijen. Zie de e-mail van de aanmeldende partij van 23 april 2019, bijlage 20190423 
Bijlage Anders Hedin - Overzicht vraag 1 VOI 6 maart 2019 (4.b Attachments bodyshop repair.7z). 
276 Deze omzetcijfers betreffen enkel de “in-house” carrosseriewerkzaamheden, die enkel in de locatie te Gent plaatsvinden. 
Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
277 Zie aanmeldingsformulier, punt 6.2.9.1., voetnoot 153. 
278 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.7.2. 
Zie in dit verband ook beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §345, pg. 53. 
279 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.7.2. 
280 Cfr. beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §348, pg. 53. 
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eveneens rekening gehouden worden met de omvang van de verkoop van merkspecifieke maar niet-

originele reserveonderdelen en/of accessoires (IAM), waardoor dit marktaandeel in werkelijkheid lager 

zal liggen.281 

 Gelet op het bovenstaande, besluit de auditeur dat - voor wat betreft de merkspecifieke OTC-verkoop 

van reserveonderdelen en accessoires voor personenwagens en LCV - de transactie niet tot gevolg heeft 

dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. 

 Nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop van reserveonderdelen (en 

accessoires) voor middelzware en zware vrachtwagens 

VI.12.1 Methodologie van de aanmeldende partij 

 Niettegenstaande de aanmeldende partij de verkoopgegevens heeft aangeleverd voor 

reserveonderdelen voor middelzware en zware vrachtwagens van het merk Mercedes, is de aanmeldende 

partij niet in staat om op een betrouwbare wijze de marktaandelen op een lokaal en/of nationaal niveau 

te bepalen.  

 De berekeningsmoeilijkheden zijn ingegeven door het feit dat er geen betrouwbare totale 

marktgegevens beschikbaar zijn, onder meer omdat totale marktgegevens zowel de (volledige) verkoop 

aan OEM/OES reserveonderdelen alsook IAM-reserveonderdelen zou moeten omvatten en verder ook 

mogelijke import vanuit het buitenland. Voor beide elementen zijn geen beschikbare cijfers 

voorhanden.282 

 Omwille hiervan levert de aanmeldende partij enkel (nationale) marktaandelen op basis van 

merkspecifieke reserveonderdelen die worden verkocht door Mercedes-Benz Belgium Luxembourg N.V, 

waarbij een resultaat wordt bekomen van [5-10]%  voor de groep Jacobs en 7% voor de groep Anders 

Hedin.283  

VI.12.2 Conclusie van de auditeur 

 De beschikbare marktaandelen reflecteren de verkoop van merkspecifieke reserveonderdelen en 

maken geen onderscheid tussen het gebruik ervan voor een herstel en/of onderhoud of OTC-verkoop. De 

auditeur neemt aan dat de OTC-verkoop proportioneel is aan de totale verkoop en dat deze verkoop 

symmetrisch verdeeld is over de verschillende garages, waardoor deze marktaandelen eveneens de OTC-

verkoop reflecteren.284 

 De auditeur stelt vast dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen voor het jaar 2017 op 

nationaal niveau [10-15]% bedraagt. Naast de verkoop van merkspecifieke originele reserveonderdelen 

en/of accessoires (OEM/OES) moet echter voor de omvang van de totale OTC-markt (onder meer) 

eveneens rekening worden gehouden met de omvang van de verkoop van merkspecifieke niet-originele 

reserveonderdelen en/of accessoires (IAM), waardoor dit marktaandeel in werkelijkheid lager zal liggen. 

                                                           
281 In dit verband kan worden verwezen naar Beslissing 2017-C/C-28 van 3 juli 2017 Sator Holding BV/Henrard Groep en de in §95 vermelde 
“Wolk After Sales Experts” rapport dat stelt dat het IAM-segment 57% van de totale markt voor de verkoop van reserve-onderdelen (alle merken) 
uitmaakt. 
282 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.8.2. 
Zie in dit verband ook beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §345, pg. 53. 
283 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.8.2., pg. 86. 
284 Cfr. beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §348, pg. 53. 
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 Gelet op het bovenstaande, besluit de auditeur dat - voor wat betreft de merkspecifieke OTC-verkoop 

van reserveonderdelen en accessoires voor middelzware en zware vrachtwagens - de transactie niet tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. 

 Betrokken markten op basis van onderzoek 

 Gelet op het al het voorgaande, zullen de gevolgen van deze transactie worden beoordeeld op 

volgende (horizontaal) betrokken markten. 

― lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling aan personenwagens (Anders Hedin, 

Gent, Ninove en Zottegem en Jacobs Lokeren); 

― lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling aan LCV (Anders Hedin Gent, Ninove, 

Sint-Martens-Latem en Zottegem en Jacobs te Lokeren en Sint-Niklaas); 

― lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van middelzware en zware 

vrachtwagens (Anders Hedin Gent, Ninove en Jacobs Sint-Niklaas); 

VII. Concurrentiële analyse 

 Inleiding 

 Volgens artikel IV.9 §4 WER dienen concentraties die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, 

onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, ontoelaatbaar te worden 

verklaard. 

 Bij deze beslissing dient het Mededingingscollege rekening te houden met: 

― de noodzaak een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt te handhaven en te ontwikkelen 

in het licht van met name de structuur van alle betrokken markten en van de bestaande of potentiële 

mededinging van op of buiten het Belgische grondgebied gevestigde ondernemingen; 

― de positie op de markt van de betrokken ondernemingen, hun economische en financiële macht, de 

keuzemogelijkheden van leveranciers en afnemers, hun toegang tot voorzieningsbronnen en 

afzetmarkten, het bestaan van juridische of feitelijke hinderpalen voor de toegang tot de markt, de 

ontwikkeling van vraag naar en aanbod van de betrokken producten en diensten, de belangen van de 

tussen- en eindverbruikers, alsmede de ontwikkeling van de technische en economische vooruitgang, 

voor zover deze in het voordeel van de consument is en geen belemmering vormt voor de 

mededinging. 

 Bij het beoordelen van de gevolgen die een concentratie heeft, dient de situatie die zou voortvloeien 

uit de concentratie vergeleken te worden met de situatie zoals ze zou zijn, mocht de concentratie niet 

hebben plaatsgehad. 

 De mogelijke gevolgen van onderhavige transactie worden hierna besproken.  

 Marktconcentratie 

 Hoe hoger het marktaandeel, hoe groter de kans dat een onderneming marktmacht bezit. Hoe groter 

de marktaandelen post-transactie, hoe groter de kans dat een concentratie zal leiden tot significante 
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toename van marktmacht en tot de neiging voor de partijen om prijzen te laten stijgen of de keuze voor 

de consument te beperken. 

 In de Horizontale Richtsnoeren inzake concentraties geeft de Europese Commissie het volgende aan 

omtrent de wijze waarop marktaandelen tot bezorgdheden kunnen leiden: 

“Het is onwaarschijnlijk dat de Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien op een markt waar 

de HHI na de fusie minder dan 1000 bedraagt. Dergelijke markten behoeven doorgaans niet grondig 

geanalyseerd te worden. Het is evenzeer onwaarschijnlijk dat de Commissie horizontale 

mededingingsbezwaren zal zien in geval van een fusie met een HHI na fusie tussen 1 000 en 2 000 en een 

delta van minder dan 250, of in geval van een fusie met een HHI van meer dan 2 000 en een delta van 

minder dan 150 (...)”285   

 Hierna worden de marktaandelen en de marktconcentratie die de aanmeldende partij post-transactie 

zou aanhouden op de betrokken markten geanalyseerd. 

 Bij de geografische marktomschrijving is de auditeur voor de betrokken markten steeds uitgegaan 

van een lokale marktafbakening. Dit betekent dat voor elk van de verzorgingsgebieden waarop de 

partijen gezamenlijk actief zijn, moet gekeken worden welke marktposities deze pre- en post-transactie 

bekleden. 

VII.2.1 Lokale merkspecifieke markt voor onderhoud en herstelling van personenwagens - 

LCV 

 Onderstaande tabel geeft voor personenwagens de marktposities van de partijen weer voor de lokale 

80%-verzorgingsgebieden waar het gezamenlijk marktaandeel van de partijen 25% overschrijdt. 

type verzorgingsgebied ma_HedinAndries ma_Jacobs ma_parties delta_HHI 

PKW Hedin - Gent [20-25]% [5-10]% [25-30]% [300-400] 

PKW Hedin - Ninove [25-30]% [0-5]% [25-30]% [0-100] 

PKW Hedin - Zottegem [25-30]% [0-5]% [25-30]% [0-100] 

PKW Jacobs - Lokeren [10-15]% [15-20]% [25-30]% [300-400] 

 Voor personenwagens blijkt uit bovenstaande tabel dat de partijen in de lokale 80%-

verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs te Lokeren post-transactie een marktaandeel 

aanhouden >25% met een delta HHI >250.286  

 De lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Ninove en Zottegem worden niet verder 

geanalyseerd gegeven het zeer beperkt increment in marktaandeel in beide verzorgingsgebieden (wat 

ook wordt gereflecteerd in een lage delta HHI). 

 De volgende tabel geeft voor LCV de marktposities van de partijen weer voor de lokale 80%-

verzorgingsgebieden waar het gezamenlijk marktaandeel van de partijen 25% overschrijdt. 

type verzorgingsgebied ma_HedinAndries ma_Jacobs ma_parties delta_HHI 

LCV Hedin - Gent [25-30]% [5-10]% [30-35]% [400-500] 

LCV Hedin - Ninove [45-50]% [0-5]% [45-50]% [0-100] 

LCV Hedin - Sint-Martens-Latem [25-30]% [0-5]% [30-35]% [100-200] 

LCV Hedin - Zottegem [35-40]% [0-5]% [40-45]% [100-200] 

                                                           
285 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van 
de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 19-20. 
286 Voor de analyse van de marktconcentratie werd uitgegaan van de berekening van de marktaandelen zoals vooropgesteld door het Auditoraat 
(m.a.w. exclusief leasing, inclusief garantie en onderhoudscontracten). 
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LCV Jacobs - Lokeren [15-20]% [15-20]% [30-35]% [500-600] 

LCV Jacobs - Sint-Niklaas [5-10]% [15-20]% [25-30]% [200-300] 

 Voor LCV blijkt dat de partijen in de lokale 80%-verzorgingsgebieden van Anders Hedin te Gent, Jacobs 

te Lokeren en Sint-Niklaas post-transactie een marktaandeel aanhouden >25% met een delta HHI >250.287  

 Voor de lokale 80%-verzorgingsgebieden van Anders Hedin Ninove en Zottegem is er weliswaar een 

beperkt increment in marktaandeel post-transactie, maar het marktaandeel van de betreffende garages 

in deze lokale verzorgingsgebieden is pre-transactie echter reeds hoog. Het feit dat de Jacobs garages 

slechts in beperkte mate actief zijn in deze lokale verzorgingsgebieden neemt niet weg dat deze toch een 

competitieve druk uitoefenen op de prijszetting en kwaliteit van dienstverlening van deze garages. Er 

dient dus worden nagegaan of er post-transactie nog steeds voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor de 

klanten in deze lokale verzorgingsgebieden.  

 Het lokale verzorgingsgebied van Anders Hedin Sint-Martens-Latem wordt niet verder geanalyseerd 

gegeven het beperkte increment in marktaandeel geïnduceerd door de concentratie (wat ook wordt 

gereflecteerd in een lage delta HHI). 

VII.2.2 Lokale merkspecifieke markt voor onderhoud en herstelling van middelzware en 

zware vrachtwagens 

 Uit punt VI.8 blijkt dat de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs te Sint-Niklaas 

een marktaandeel aanhouden >25% met een delta HHI >250.288 Ondanks een beperkt increment in 

marktaandeel, wordt het lokaal 80%-verzorgingsgebied van Anders Hedin Ninove eveneens in 

aanmerking genomen voor verdere analyse gegeven het reeds hoge pre-concentratie marktaandeel van 

deze garage.  

type verzorgingsgebied ma_HedinAndries ma_Jacobs ma_Parties delta_HHI 

Trucks Hedin - Gent [15-20]% [10-15]% [25-30]% [300-400] 

Trucks Hedin - Ninove [40-45]% [0-5]% [40-45]% [100-200] 

Trucks Jacobs - Sint-Niklaas [5-10]% [15-20]% [25-30]% [300-400] 

VII.2.3 Conclusie marktconcentratie 

 De marktconcentratie op de betrokken markten en de impact van de transactie op het marktaandeel 

heeft uitgewezen dat volgende lokale verzorgingsgebieden in aanmerking worden genomen voor een 

analyse van de mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen ten gevolge van de transactie: 

― de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs Lokeren voor merkspecifiek 

onderhoud en herstel aan personenwagens; 

― de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent, Ninove en Zottegem en Jacobs Lokeren en Sint-

Niklaas voor merkspecifiek onderhoud en herstel aan LCV; 

― de lokale verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent, Ninove en Jacobs Sint-Niklaas voor 

merkspecifiek onderhoud en herstel aan vrachtwagens. 

 Niet-gecoördineerde gevolgen  

 Niet-gecoördineerde (horizontale) gevolgen kunnen ontstaan wanneer, als gevolg van de transactie 

en een daaruit volgende verminderde concurrentiedruk, de partijen na de concentratie een drijfveer en 

                                                           
287 Ibid. 
288 Voor de analyse van de marktconcentratie werd uitgegaan van de berekening van de marktaandelen zoals vooropgesteld door het Auditoraat 
(m.a.w. exclusief leasing maar inclusief garantie en onderhoudscontracten). 
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het vermogen hebben om de prijzen te verhogen en/of kwaliteit te verminderen zonder dat er daarvoor 

een coördinatie met andere concurrenten nodig zou zijn. Bovendien kunnen, als gevolg van de 

verminderde concurrentiedruk, andere marktspelers, die niet betrokken zijn bij de transactie, op hun beurt 

het voordelig vinden om hun prijzen te verhogen, met als gevolg dat er zich aanzienlijke prijsverhogingen 

over de gehele markt kunnen voordoen. 

 De mogelijkheid dat zulke niet-gecoördineerde gevolgen zich kunnen voordoen, is echter 

onwaarschijnlijker in het geval de afnemers van de partijen over voldoende 

overschakelingsmogelijkheden zouden beschikken, en de andere marktspelers voldoende capaciteit 

hebben om hun winst te kunnen vergroten door een toename van de omzet. Niet-gecoördineerde 

gevolgen kunnen zich evenwel ook voordoen, wanneer de partijen een drijfveer en het vermogen zouden 

hebben om groeimogelijkheden van kleinere concurrenten te bemoeilijken en/of de 

concurrentiemogelijkheden van concurrerende marktspelers te beperken. 

VII.3.1 Lokale verzorgingsgebieden voor merkspecifiek herstel en onderhoud van 

personenwagens - LCV 

 Voor personenwagens bedragen de reistijden tot de grens van de lokale 80%-verzorgingsgebieden 

van Anders Hedin Gent en Jacobs Lokeren respectievelijk [20-25] minuten289 en de reistijd tussen beide 

garages bedraagt slechts 16-20 minuten290 wat het relatief hoge increment van de marktaandelen post-

transactie voor beide garages verklaart.291 Het is dus van belang dat vooral de klanten in de zone tussen 

Gent en Lokeren post-transactie nog steeds voldoende uitwijkmogelijkheden hebben voor herstellings- 

en onderhoudswerken aan een (Mercedes) personenwagen. 

 Voor LCV bedragen de reistijden tot de grens van de lokale 80%-verzorgingsgebieden van Anders 

Hedin Gent en Jacobs Lokeren (en Sint-Niklaas) respectievelijk [20-25] en [25-30] (en [25-30])  minuten.292 

Er is dus opnieuw een aanzienlijke overlap tussen de verzorgingsgebieden.293 Aldus dient er worden 

nagegaan of de klanten in de zone tussen Gent en Lokeren (en Sint-Niklaas) post-transactie voldoende 

uitwijkmogelijkheden hebben voor herstellings- en onderhoudswerken aan een (Mercedes) LCV. 

 Tenslotte zijn voor LCV de marktaandelen van de garages Anders Hedin Ninove en Zottegem pre-

transactie reeds hoog en dient er worden nagegaan of de klanten van deze garages, na het wegvallen 

van de concurrentiële druk van de Jacobs garages ten gevolge van de transactie, voldoende 

uitwijkmogelijkheden blijven hebben. 294 

 Teneinde de concurrentiële druk op de aanmeldende partij post-transactie te kunnen analyseren, is 

het instructief om enerzijds de positie van de erkende herstellers van het merk Mercedes en anderzijds de 

positie van de onafhankelijke herstellers in aanmerking te nemen.295 

                                                           
289 Aanmeldingsformulier, bijlage 14f, pg. 10. 
290 Berekening van de reistijd op Google maps. 
291 Zie de individuele verzorgingsgebieden van deze locaties. Aanmeldingsformulier, bijlage 14i. 
292 Aanmeldingsformulier, bijlage 14f, pg. 10. 
293 Zie de individuele verzorgingsgebieden van deze locaties. Aanmeldingsformulier, bijlage 14i. 
294 Zie de individuele verzorgingsgebieden van deze locaties. Aanmeldingsformulier, bijlage 14i. 
295 Wat betreft concurrentie uitgaande van erkende distributeurs van andere merken, heeft de marktbevraging uitgewezen dat er door deze 
(selectie aan) distributeurs niet of nauwelijks onderhoud- en herstel en/of carrosserie wordt uitgevoerd aan Mercedes personenwagens en/of 
LCV. Zie de antwoorden van de erkende distributeurs van andere merken op het Verzoek om Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 29. Deze 
vaststelling ligt in lijn met de vaststelling van de auditeur in vorige zaak D’Ieteren/Rietje. Zie beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in 
zaak CONC-C/C-17/0034, §128, pg. 22. 
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VII.3.1.a Positie van concurrerende erkende herstellers voor personenwagens - LCV van het 

merk Mercedes  

 Hieronder wordt een kaart geprojecteerd met de omliggende erkende herstellers voor 

personenwagens en LCV van het merk Mercedes op basis van de dealer locator van Mercedes-Benz.296 

 

 De auditeur observeert dat de locaties die worden uitgebaat door Ghistelinck (geel), Vereenooghe 

(groen) en Mercedes-Benz Belgium-Luxembourg (paars) allen deel uitmaken van grotere groepen met een 

zekere schaalgrootte, waarvan de auditeur redelijkerwijze aanneemt dat deze voldoende 

concurrentiedruk kunnen blijven uitoefenen. De auditeur stelt evenwel vast dat de locaties van deze 

distributiegroepen zich eerder in de periferie bevinden van de zone Gent-Lokeren. 

 In en rond de betrokken verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs Lokeren wordt met 

name de aanwezigheid van groep Rogiers te Dendermonde en Wetteren (blauw) aangestipt.297 Tenslotte 

zijn er omliggende locaties uitgebaat door kleinere marktspelers (grijs). 

 De concurrentiële druk door de garages Jacobs Lokeren en Sint-Niklaas die wegvalt na de transactie 

op de garages Anders Hedin Ninove en Zottegem kan mogelijk worden opgevangen door de 

tussenliggende garages van de groep Rogiers en enkele andere kleinere marktspelers. 

 Uit deze analyse blijkt dat er voor klanten van de partijen uitwijkmogelijkheden bestaan binnen het 

erkende Mercedes netwerk. 

 Uit de marktbevraging blijkt verder ook dat, afhankelijk van de Mercedes distributeur in kwestie, er 

wordt ingeschat dat een niet-onaanzienlijk gedeelte van de onderhouds- en herstellingswerken wordt 

                                                           
296 https://www.mercedes-benz.be/nl_BE/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html 
297 De groep Rogiers (2017) heeft een omzet van 19.460.911€ (Rogiers Dendermonde, ondernemingsnummer: 0414.434.676) en 4.394.441€ 
(Garage Rogiers te Wetteren, ondernemingsnummer: 0860.633.587).   

https://www.mercedes-benz.be/nl_BE/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html


 

59 

uitgevoerd aan personenwagens en/of LCV die werden aangekocht bij andere Mercedes distributeurs. 

Hieruit kan worden afgeleid dat er binnen het erkende netwerk effectief intrabrand concurrentie op 

onderhoud en herstel (na aankoop) kan plaatsvinden.298 

VII.3.1.b Positie van onafhankelijke herstellers 

 Er wordt eveneens concurrentiedruk uitgeoefend op de aanmeldende partij door onafhankelijke 

marktspelers qua onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV.  

 Om een redelijke inschatting te kunnen maken van het vermogen van onafhankelijke herstellers om 

effectieve concurrentie te bieden aan de aanmeldende partij, wordt de selectie beperkt tot de garages die 

deel uitmaken van ondersteunende netwerken.299 Deze worden hieronder op een kaart geprojecteerd.300 

 Uit de marktbevraging blijkt evenwel dat er verschillende onafhankelijke marktspelers die niet zijn 

aangesloten bij een ondersteunend netwerk (die hierna niet werden geprojecteerd op onderstaande 

kaart), die een onderhoud en herstel kunnen uitvoeren aan Mercedes personenwagen en/of LCV.301   

                                                           
298 Zie bv. het antwoord van Rogiers Dendermonde/Garage Rogiers en Ghistelinck op het Verzoek om Inlichtingen van 14 januari 2019, vraag 
31. 
299 De marktbevraging heeft uitgewezen dat deze netwerken belangrijke componenten kunnen zijn in het vermogen van onafhankelijke 
herstellers om effectief te concurreren, onder meer door middel van up-to-date opleidingen.  
Zie bv. het antwoord van Garage Carrosserie Vercruyssen op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 8; antwoord van Garage 
De Wilde Erik op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 14; antwoorden van Van Kasteren en Thoen Center op het Verzoek om 
Inlichtingen van 9 januari 2019, vraag 22. 
Zie in dit verband ook het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van de regeling voor toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 
5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, punt 3.1. 
300 De selectie werd grotendeels beperkt tot de postcodes van de provincie Oost-Vlaanderen (9000 t.e.m. 9999) alsook enkele bijkomende 
locaties in Vlaams-Brabant. De gegevens werden gesorteerd op basis van postcode (i.p.v. adres) om het aantal garages per postcode beter te 
kunnen aangeven. 
301 Het betreft bv. Lokerse Auto Service, Garage De Grootte, Garage De Wilde Erik, Cardoen (Datos NV), Timmerman-Dullaert, Garage 
Caroosserie Vercruyssen, Garage Joeri Verheyden,  MV Cars, Garage Bonne Patrick. Zie de antwoorden op de Verzoeken om Inlichtingen van 17 
januari 2019. 
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 Bovenstaande kaart illustreert dat de netwerken van onafhankelijke marktspelers een behoorlijke 

spreiding vertonen in de betrokken verzorgingsgebieden. 

 In de zone Gent-Lokeren bevinden zich een heel aantal onafhankelijke concurrenten. In en rond de 

verzorgingsgebieden van de garages Anders Hedin Ninove en Zottegem is de aanwezigheid van 

onafhankelijke marktspelers beperkter, maar er blijft een redelijke spreiding van spelers aanwezig, vooral 

in de zone tussen Zottegem en Ninove enerzijds en Lokeren en Sint-Niklaas anderzijds. Het lijkt dus redelijk 

om aan te nemen dat de eventuele concurrentiële druk die wegvalt van de garages Jacobs Lokeren en 

Sint-Niklaas door de transactie voldoende wordt opgevangen door de aanwezigheid van de bestaande 

onafhankelijke concurrenten (in combinatie met de aanwezigheid van de concurrerende erkende 

Mercedes distributeurs, zoals hierboven aangeduid). 

 De antwoorden op de marktbevraging met betrekking tot onderhoud en herstel voor personenwagens 

en LCV bij onafhankelijke marktspelers heeft enkele specifieke maar geen algemene indicaties opgeleverd 

van problemen met het concurrentievermogen.302  

                                                           
302 De marktbevraging bij onafhankelijke marktspelers actief in onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV heeft onder meer aangegeven 
dat in specifieke gevallen de vereiste knowhow soms te complex wordt geacht en de toegang tot informatie (bv. updates) niet altijd even tijdig 
zou zijn. De marktbevraging geeft echter geen algemene marktwijde problemen aan m.b.t. beschikbaarheid van technologie, knowhow, 
personeel, reserveonderdelen of capaciteit. Zie de antwoorden van de onafhankelijke marktspelers voor onderhoud en herstel aan 
personenwagens en LCV op het Verzoek om Inlichtingen van 17 januari 2019, vraag 8. 
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 In dit verband kan verder worden opgemerkt dat het regelgevend kader op Europees vlak vereist dat 

de onafhankelijke herstellers over de nodige middelen en toegang tot informatie moeten kunnen 

beschikken om herstel en onderhoud uit te voeren aan personenwagens en/of LCV op een gelijke basis 

met erkende herstellers.303 

VII.3.1.c Conclusie van de auditeur 

 Gelet op bovenstaande analyses van de marktconcentratie en van de uitwijkmogelijkheden voor 

klanten van de partijen op geselecteerde locaties waar de transactie potentieel een belangrijke invloed 

heeft op de concurrentiële omgeving, besluit de auditeur dat de voorliggende transactie geen aanleiding 

geeft tot significante niet-gecoördineerde horizontale mededingingsbeperkende gevolgen op de 

betrokken lokale verzorgingsgebieden in de markt voor onderhoud en herstel aan personenwagens en 

LCV van het merk Mercedes. 

VII.3.2 Lokale verzorgingsgebieden voor merkspecifiek herstel en onderhoud van 

vrachtwagens 

 Hieronder worden de lokale verzorgingsgebieden weergegeven voor de garages Jacobs te Sint-Niklaas 

en Anders Hedin te Gent en Ninove voor wat betreft herstel en onderhoud aan vrachtwagens. 

 De aanmeldende partij heeft deze drie verzorgingsgebieden als volgt aangeduid.304   

[Vertrouwelijk] 

 

Lokaal verzorgingsgebied Jacobs Sint-Niklaas voor de markt van onderhoud en herstel voor middelzware en zware 

vrachtwagens305 

[Vertrouwelijk] 

       

Lokaal verzorgingsgebied Anders Hedin Gent voor de markt van onderhoud en herstel voor middelzware en zware 

vrachtwagens306 

[Vertrouwelijk] 

 

Lokaal verzorgingsgebied Anders Hedin Ninove voor de markt van onderhoud en herstel voor middelzware en zware 

vrachtwagens307 

                                                           
303 Verordening 461/2010 van 27 januari 2010 en Verordening 715/2007 van 20 juni 2007 (“ROI”).  
Zie in dit verband ook het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van de regeling voor toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 
5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. 
304 Op vraag van het Auditoraat heeft de aanmeldende partij de verzorgingsgebieden aangeleverd voor vrachtwagens met uitsluiting van leasing. 
Zie aanmeldingsformulier, bijlagen 14.f en 14.i. 
De licht tot donkerbruine aanduiding geeft aan in welke mate de betreffende garage omzet genereert van klanten uit Belgische gemeentes (hoe 
donkerder hoe meer omzet). Voor garage Jacobs te Sint-Niklaas wordt het lokale 80% -verzorgingsgebied op basis van omzet in het blauw 
weergegeven en voor de garages Anders Hedin Gent en Ninove in het groen. 
305 Aanmeldingsformulier, bijlage 14i. 
306 Aanmeldingsformulier, bijlage 14i 
307 Aanmeldingsformulier, bijlage 14i 
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 De reistijden tot de grens van de lokale 80%-verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs 

Sint-Niklaas bedragen respectievelijk [35-40] en [30-35] minuten308. De auditeur merkt hierbij op dat de 

lokale 80%-verzorgingsgebieden van de garages Anders Hedin te Gent en Jacobs te Sint-Niklaas zich 

respectievelijk uitstrekken over de regio’s rond Kortrijk en Antwerpen. Zoals hierna zal blijken, bevinden 

de concurrenten zich vooral in en rond deze zones, wat het beperkte pre-transactie markaandeel van de 

partijen in deze verzorgingsgebieden kan verklaren. Ook post-transactie blijft het gezamenlijke 

marktaandeel van de partijen in deze verzorgingsgebieden beperkt tot [25-30]%. 

 Aangezien de lokale 80%-verzorgingsgebieden echter voor een groot gedeelte overlappen in de zone 

tussen Gent en Antwerpen (de reistijd tussen de garages Anders Hedin Gent en Jacobs Sint-Niklaas 

bedraagt slechts 22-28 minuten309), moet er worden nagegaan of de klanten in de zone tussen Gent en 

Antwerpen post-transactie voldoende uitwijkmogelijkheden hebben voor herstellings- en 

onderhoudswerken aan een Mercedes vrachtwagen.  

 De reistijd tot de grens van het lokale 80%-verzorgingsgebied van Anders Hedin Ninove bedraagt 

slechts [15-20] minuten.310 Verder is het marktaandeel van de garage Anders Hedin Ninove voor herstel 

en onderhoud aan vrachtwagens pre-transactie reeds hoog en dient er worden nagegaan of de klanten 

van deze garage, na het wegvallen van de concurrentiële druk van de garage Jacobs Sint-Niklaas ten 

gevolge van de transactie, voldoende uitwijkmogelijkheden blijven hebben. 

VII.3.2.a Standpunt van de aanmeldende partij omtrent de marktaandelen, concurrentie en 

marktwerking  

 Wat betreft de garage Jacobs te Sint-Niklaas, merkt de aanmeldende partij op dat het marktaandeel 

zich slechts marginaal ([0-5]%) boven de 25% bevindt. 

 Wat betreft de garage Anders Hedin te Ninove, stelt de aanmeldende partij dat het increment zeer 

beperkt is. De Anders Hedin Groep had reeds een marktaandeel van 38,2%, dat enkel met 1,9% verhoogd 

wordt door het marktaandeel van Groep Jacobs, wat een gevolg is van het feit dat het verzorgingsgebied 

van de garage te Ninove erg klein is.311 

 De aanmeldende partij meent dan ook dat zich in de verschillende lokale 80%-verzorgingsgebieden 

geen  mededingingsrechtelijke problemen kunnen voordoen. 

 Zij stelt dat klanten van partijen goede mogelijkheden hebben om hun voertuigen elders te laten 

herstellen bij concurrenten, waaronder bij concurrerende Mercedes-Benz werkplaatsen in binnen- en 

buitenland (met betrekking tot Zeeuws-Vlaanderen), onafhankelijke werkplaatsen (al dan niet in de vorm 

van franchiseformules), en waarbij (zijdelingse) concurrentiële druk zou uitgaan van erkende 

werkplaatsen van concurrerende merken en “in-house” herstelplaatsen of herstelplaatsen van grote 

(fleet)klanten312 alsook regiewerkplaatsen.313 

                                                           
308 Aanmeldingsformulier, bijlage 14f, pg. 10. 
309 Berekening van de reistijd op Google maps. 
310 Aanmeldingsformulier, bijlage 14f, pg. 10. 
311 De aanmeldende partij geeft aan dat de vestiging te Ninove minder en minder vrachtwagens zelf verkoopt. Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg NV, de vorige eigenaar van deze vestiging, verkoos immers om de meeste verkopen van vrachtwagens in de regio te laten 
afhandelen door de vestiging in Gent. Dientengevolge is de vestiging in Ninove minder bekend voor eigenaars van Mercedes vrachtwagens, 
hetgeen leidt tot lagere omzetten in herstel en onderhoud en een kleiner verzorgingsgebied. Zie het aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.3., 
voetnoot 120.  
312 [Vertrouwelijk]. 
313 Aanmeldingsformulier, punt 6.2.6.3., punt 7.3.6., punt 8.2. en punt 8.5. 
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 Daarnaast benadrukt de aanmeldende partij het aantal onderhoudscontracten die klanten afsluiten 

met Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV en het professionele karakter van de gemiddelde koper van 

vrachtwagens. Enerzijds zullen deze klanten meer geïndividualiseerde onderhandelingen voeren en 

omwille hiervan beter geïnformeerd zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de dealer minder vrij is bij de 

prijsbepaling.  Vrachtwagenklanten houden verder niet enkel rekening met de aankoopprijs maar ook 

met latere kosten die met vrachtwagens gepaard gaan (reserveonderdelen, onderhouds- en 

herstellingskosten).314 Anderzijds wordt downtime door de klant beschouwd als een rendabiliteitsfactor 

met een rechtstreekse invloed op de gerealiseerde marge van de klant, waardoor veel belang wordt 

gehecht aan de prijs, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening.315  

VII.3.2.b Beoordeling door de auditeur 

i) Positie van concurrerende herstellers voor vrachtwagens van het merk Mercedes 

 Hieronder wordt een kaart geprojecteerd met de omliggende concurrenten voor herstel en onderhoud 

aan vrachtwagens van het merk Mercedes.316 

 

ii) Positie van erkende Mercedes herstellers 

 De auditeur stelt vast de spreiding van erkende Mercedes herstellers voor vrachtwagens minder dicht 

is dan voor personenwagens en LCV. Dit is in lijn met het feit dat lokale verzorgingsgebieden voor 

middelzware en zware vrachtwagens over het algemeen een wijder gebied bestrijken dan deze voor 

personenwagens en LCV.317 

 De auditeur observeert dat er rond de betrokken lokale verzorgingsgebieden sprake is van locaties 

van erkende distributiegroepen met een zekere schaalgrootte318 (Vereenooghe, Mercedes-Benz en 

Ghistelinck) alsook de aanwezigheid van een kleinere marktspeler (Ed. Miers). Deze erkende herstellers 

                                                           
314 Zie aanmeldingsformulier, punt 8.5. 
315 Zie aanmeldingsformulier, punt 8.7. 
316 De kaart bevat zowel herstellers van het netwerk van Mercedes-Benz als onafhankelijke herstellers waarvan de marktbevraging heeft 
uitgewezen dat er onderhoud en herstel aan Mercedes vrachtwagens wordt uitgevoerd. 
317 [Vertrouwelijk]. 
318 Zie in dit verband de opgegeven omzet van deze distributeurs voor onderhoud en herstel aan Mercedes-vrachtwagens. Zie het Verzoek om 
Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 2. 
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bevinden zich echter niet in de zone tussen Gent en Antwerpen en hieronder wordt daarom verder 

nagegaan of deze spelers als uitwijkmogelijkheid kunnen beschouwd voor afnemers in deze regio. 

 Uit de marktbevraging blijkt ook dat deze erkende distributeurs een aanzienlijke capaciteit 

aanhouden, en de meeste geven aan dat extra capaciteit zou kunnen worden ingepland en/of dat zij de 

mogelijkheid hebben om de capaciteit op een termijn van zes maand à twee jaar uit te breiden.319 

iii) Positie van onafhankelijke herstellers 

 De auditeur stelt allereerst vast dat ondersteunende netwerken van onafhankelijke garages actief in 

herstel en onderhoud voor middelzware en zware vrachtwagens minder aanwezig zijn dan vergelijkbare 

netwerken voor personenwagens en LCV. Naar kennis van de auditeur is er rond de betrokken 

verzorgingsgebieden enkel het netwerk Top Trucks aanwezig met twee vestigingen te Antwerpen/Puurs 

en twee vestigingen in en rond Zuid-West Vlaanderen (regio Kortrijk).320 

 Verder kon de marktbevraging volgende concurrenten identificeren die onderhouds- en 

herstellingswerken uitvoeren aan vrachtwagens van het merk Mercedes-Benz. 

 Garage Freddy Willems (Opwijk) heeft een significante omzet in onderhoud en herstel aan 

vrachtwagens. Zij geeft geen problemen aan m.b.t. beschikbaarheid van vereiste technologie en 

reserveonderdelen, maar wel m.b.t. know-how of geschikt personeel. Zij geeft een huidige capaciteit aan 

van tien vrachtwagens per week, en kan daarbij de capaciteit op een periode van zes maand tot twee jaar 

met 25% uitbreiden.321 

 Garage Van den Ende (Wommelgem) heeft een significante omzet in onderhoud en herstel aan 

vrachtwagens. Zij vermeldt wel problemen m.b.t. beschikbaarheid van vereiste technologie, know-how 

en geschikt personeel. Zij geeft een huidige capaciteit op van drie vrachtwagens per week, indien nodig 

uitbreidbaar tot zes vrachtwagens per week maar heeft evenwel niet aangegeven de capaciteit op een 

periode van zes maand tot twee jaar te kunnen uitbreiden.322 

 Van Hove Truck Center (Wommelgem), een erkende Renault-vrachtwagen distributeur, heeft een 

effectieve omzet in onderhoud en herstel aan vrachtwagens van het merk Mercedes. Zij vermeldt geen 

problemen m.b.t. beschikbaarheid van vereiste technologie, know-how, reserveonderdelen of personeel. 

Zij geeft een huidige capaciteit op van tien vrachtwagens per week, indien nodig uitbreidbaar tot vijftien 

vrachtwagens per week, en kan daarbij de capaciteit op een periode van zes maand tot twee jaar 

uitbreiden met tien vrachtwagens.323 

 Van Bogaert Trucks & Trailers is een onafhankelijke concurrent voor wat betreft onderhoud en herstel 

aan vrachtwagens van het merk Mercedes. Zij vermeldt geen problemen m.b.t. beschikbaarheid van 

vereiste technologie, know-how, reserveonderdelen of personeel. Zij geeft verder aan de capaciteit te 

kunnen uitbreiden op korte termijn. 324 

                                                           
319 Antwoorden van Vereenooghe, Ghistelinck, Van Doorne Herentals en op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vragen 9, 10 en 13. 
320 http://www.groupautobelgium.com/nl-top-truck.html 
321 Antwoord van Garage Freddy Willems op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vragen 3, 8, 9 en 10. 
322 Antwoord van Garage Van den Ende op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vraag 3, 8, 9 en 10. 
323 Antwoord van Van Hove Truck Center Antwerpen op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vragen 3, 8, 9 en 10. 
324 Antwoord van Van Bogaert Trucks & Trailers op het Verzoek om Inlichtingen van 3 januari 2019, vragen 3 en 10. 

http://www.groupautobelgium.com/nl-top-truck.html
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 Tenslotte heeft de aanmeldende partij nog AutoCrew De Kimpe Luc en De Vleeschauwer Ben als  

concurrenten in deze regio aangegeven.325 326 

iv) Realistische uitwijkmogelijkheden van afnemers en concurrentiële druk 

 Op basis van de grootte van de lokale 80%-verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent (38min) en 

Jacobs Lokeren (30min) kan een inschatting gemaakt worden of afnemers in de regio tussen deze garages 

over realistische uitwijkmogelijkheden beschikken. Een hypothetische afnemer gelegen in het centrum te 

Lokeren – m.a.w. centraal in de overlap van de verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent en Jacobs 

Sint-Niklaas - moet daarbij de volgende reistijden afleggen naar de dichtstbij gelegen aangegeven 

concurrenten:327 

 De auditeur is van oordeel dat van de erkende herstellers Mercedes-Benz Truck Center Antwerpen in 

oostelijke richting en Ghistelinck Waregem in westelijke richting zich net op de rand bevinden van een 

redelijke reistijd om als volwaardige uitwijkmogelijkheid beschouwd te kunnen worden gegeven de 

geschatte reistijd van de 80% verzorgingsgebieden (38min voor Gent en 30min voor Sint-Niklaas). De 

onafhankelijke spelers Van Bogaert328, De Kimpe en De Vleeschauwer zijn wel volwaardige alternatieven 

in termen van reistijd en de andere opgelijste onafhankelijke concurrenten bevinden zich opnieuw net op 

de rand.   

 Het Mededingingscollege heeft hierbij verder aangegeven dat vrachtwagens naar hun aard mobiel 

zijn en gemakkelijker gebruik kunnen maken (dan personenwagens) van het aanbod tot ver buiten de 

lokale verzorgingsgebieden, bv. in geval van wachttijden.329 

 De auditeur stelt ten slotte vast dat er een relatief sterke concentratie aan concurrentie bestaat aan 

respectievelijk de zuidwestelijke en oostelijke kant van de lokale verzorgingsgebieden van de garages 

Anders Hedin te Gent en Jacobs te Sint-Niklaas, in en rond de belangrijke transportregio’s voor 

vrachtwagens Kortijk en Antwerpen (wat ook wordt gereflecteerd in de relatief lage (gezamenlijke) 

marktaandelen van de partijen zoals hierboven besproken). Deze concurrenten betreffen zowel erkende 

garages van het Mercedes-netwerk als onafhankelijke marktspelers. De auditeur is van oordeel dat deze 

concurrenten een significante concurrentiële druk uitoefenen, zowel op de prijszetting als op de kwaliteit 

                                                           
325 Zie aanmeldingsformulier, bijlage 18b.  
326 De auditeur heeft van deze spelers telefonische bevestiging gekregen dat zij herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan Mercedes 
vrachtwagens, maar heeft verder geen gedetailleerde informatie over deze ondernemingen. Zie hiervoor het onderzoeksdossier, document 
190612_PV Telefoongesprekken met De Kimpe Luc en De Vleeschauwer Ben.pdf. 
327 Berekening van de reistijd op Google maps. 
328 Inclusief AutoCrew De Kimpe Luc en De Vleeschauwer Ben. 
329 Zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §53, pg. 123. 

Erkende garage Mercedes-Benz Reistijd 

Mercedes-Benz Truck Center Antwerpen 35min 

Mercedes-Benz Truck Center Mechelen 45-50min 

Ghistelinck (Waregem) 35-45min 

Vereenooghe (Tielt) 45-55min 

Miers (Asse) 45min 

Onafhankelijke marktspelers Reistijd 

Van Bogaert Trucks & Trailers (Beveren) 20-25min 

Top Trucks Antwerpen (ICTS Services) 35-45min 

Top Trucks Puurs (Remraad N.V.) 35-40min 

Freddy Willems (Opwijk) 35min 

Van Den Ende (Wommelgem) 35-40min 
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van dienstverlening van de betreffende garages. Bij gebrek aan indicaties van prijsdiscriminatie tussen 

afnemers in deze markt, is de auditeur van oordeel dat afnemers in het centrum tussen de lokale 

verzorgingsgebieden van partijen kunnen profiteren van de concurrentiële druk die de partijen voelen aan 

de andere kant van de verzorgingsgebieden. 

 Een gelijkaardige redenering kan ook gemaakt worden voor Anders Hedin Ninove. Een hypothetische 

afnemer gelegen in het centrum te Aalst – m.a.w. waar de (beperkte) overlap van de verzorgingsgebieden 

van Anders Hedin Ninove en Jacobs Sint-Niklaas zich voornamelijk zou voordoen - moet daarbij de 

volgende reistijden afleggen naar de dichtstbij gelegen aangegeven concurrenten: 

 Beide erkende Mercedes distributeurs en de onafhankelijke concurrent bevinden zich binnen een 

reisafstand om als volwaardige uitwijkmogelijkheid beschouwd te kunnen worden. De auditeur merkt 

hierbij opnieuw op dat de concurrentiële druk van de garage Jacobs Sint-Niklaas op de garage Anders 

Hedin Ninove pre-transactie reeds beperkt was (wat ook blijkt uit de beperkte overlap tussen de 

verzorgingsgebieden van beide garages). 

v) Conclusie van de auditeur 

 Gelet op bovenstaande analyses van de beperkte marktconcentratie en de effectieve 

uitwijkmogelijkheden voor afnemers van partijen op geselecteerde locaties waar de transactie potentieel 

een belangrijke invloed heeft op de concurrentiële omgeving, besluit de auditeur dat de voorliggende 

transactie slechts aanleiding geeft tot een beperkt risico op significante niet-gecoördineerde horizontale 

mededingingsbeperkende gevolgen op de betrokken lokale verzorgingsgebieden in de markt voor 

onderhoud en herstel aan middelzware en zware vrachtwagens van het merk Mercedes. 

 Gecoördineerde gevolgen  

 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie330 volgt dat er een risico op stilzwijgende marktcoördinatie 

bestaat indien:  

― de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

― de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd 

(monitoring); 

― er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan worden gesteld wanneer 

afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

― de met de coördinatie beoogde resultaten niet in gevaar gebracht kunnen worden door het optreden 

van buitenstaanders.  

VII.4.1 Standpunt van de auditeur  

 De auditeur stelt op grond van het voorgaande vast dat in en rond de betrokken lokale 

verzorgingsgebieden voor onderhoud en herstel er voldoende concurrentie overblijft, zowel vanwege de 

                                                           
330  Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 juli 2008 in zaak C-413/06 P Bertelsmann AG en Sony Corporation of America tegen Independent 
Music Publishers and Labels Association (Impala), Jurisprudentie 2008 I-04951, punt 123. 

Erkende garage Mercedes-Benz Reistijd 

Mercedes-Benz Truck Center Sint-Pieters-Leeuw 28-35min 

Miers (Asse) 20-25min 

Onafhankelijke marktspelers Reistijd 

Freddy Willems (Opwijk) 25min 
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onafhankelijke multimerk garages alsook vanwege de garages die tot andere merken behoren, die de 

stabiliteit van door coördinatie beoogde resultaten, in het geval deze zich zouden kunnen voordoen, sterk 

zou bemoeilijken.  

 De auditeur is aldus van oordeel dat, op basis van de beschikbare informatie, de transactie geen 

aanleiding geeft om mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen te veronderstellen. 

 Conclusie van de auditeur aangaande de gevolgen van de voorgenomen 

transactie 

 Gelet op al het bovenstaande, is de auditeur van oordeel dat de voorliggende concentratie niet tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op een significante wijze zal worden belemmerd, onder 

andere zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER. 

VIII. Voorstel tot beslissing 

 De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.66, §1 2° WER en artikel 

IV.66, §2 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

― dat de overname van de activiteiten van Groep Jacobs door Anders Hedin, aangemeld bij de BMA 

onder zaaknummer MEDE-C/C-19/0008, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in het WER; 

― dat deze concentratie toelaatbaar is.” 
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IV. Beoordeling door het Mededingingscollege 

 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

 Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 19 van het Voorstel van beslissing stelt het College 

bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

 Marktdefinities en betrokken markten  

 Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie en eerdere beslissingen 

van de BMA en de Franse Autorité de la concurrence waarnaar hij verwijst,  en om de redenen die hij 

vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 53, 56, 67, 70, 91, 118, 140, 

141, 165, 185, 212, 214 en 229 de relevante markten. 

 Betreffende de markt voor onderhoud en herstellingen aan personenwagens en LCV volgt het College 

het oordeel van de auditeur zoals geformuleerd onder randnummer 116. Gelet op de marktbevraging 

zoals weergegeven onder randnummer 108 van het Voorstel van beslissing oordeelt het College dat het 

voor de verdere analyse volstaat uit te gaan van één aparte merk specifieke markt voor zowel 

personenwagens als LCV.  

 Het College acht de markten voor carrosserie herstellingen aan personenwagens, LCVs, middelzware 

en zware vrachtwagens zoals de auditeur als niet merk specifiek.. Gelet op de zeer beperkte totale 

marktaandelen van de partijen op de nationale markten voor deze carrosserie herstellingen en het feit 

dat deze marktaandelen van de overnemende groep toenemen met minder dan [0-5]%331 acht het 

College het daarom overbodig na te gaan of de geografische markt regionaal of lokaal zou kunnen zijn. 

Daar komt in deze zaak nog bij dat normalerwijze voor ten minste één van de bij een ongeval betrokken 

partijen de carrosserie hersteller mede door de verzekeraar wordt aangesteld voor wie de geografische 

markt niet lokaal wordt geacht. Het College laat de marktdefinitie open, zoals voorgesteld door de 

auditeur.  

 Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 234, 237, 246, 250, 254, 279, 289, 295, 301 en 307 betreffende de betrokken markten. 

 Betreffende de lokale markten voor onderhoud en herstellingen van personenwagens en LCV stelt het 

College vast dat ook indien personenwagens en LCV afzonderlijk bekeken worden (en het College acht 

het voldoende uit te gaan van één product markt), het gezamenlijke marktaandeel in het 

verzorgingsgebied Ninove kleiner is dan 50% en de toename inzake LCV daar minder dan [0-5] % 

bedraagt, en in het verzorgingsgebied Zottegem niet meer dan [40-45]% met een toename van minder 

dan [0-5]%332. Het College stelt verder vast dat de Delta HHI betreffende het onderhoud en herstellingen 

van personenwagens en LCV alleen in de verzorgingsgebieden Gent, Lokeren en Sint-Niklaas meer van 

[100-200] bedraagt. Mede gelet op randnummer 20 van de Richtsnoeren voor de beoordeling van 

horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van 

ondernemingen333 oordeelt het College daarom dat een verdere economische analyse alleen vereist is 

voor de volgende (horizontaal) betrokken markten: 

                                                           
331 Randnummers 282 en 291 van het Voorstel van beslissing. 
332 Randnummer 265 van het Voorstel van beslissing. 
333 PB 2004/C 31/03. 
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a. lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling aan personenwagens en LCV in de 

verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent, Jacobs Lokeren en Jacobs Sint-Niklaas; 

b. lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van middelzware en zware 

vrachtwagens in de verzorgingsgebieden van Anders Hedin Gent, Anders Hedin Ninove en Jacobs 

Sint-Niklaas. 

 Concurrentiële analyse 

IV.3.1 Niet gecoördineerde gevolgen 

 Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 345 en 373. 

IV.3.2 Gecoördineerde gevolgen 

 Het College deelt om de door hem gegeven redenen het standpunt dat de auditeur formuleert onder 

randnummer 376.  

IV.3.3 Besluit 

 Het College stelt met de auditeur334 vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een 

goedkeuring in de weg zouden staan. 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 66, §1, 2° en artikel 66, §2, 1° WER: 

1. Dat de verwerving van alle uitstaande aandelen in J-Automotive BVBA door Hedin Belgien Bil AB 

en I.A. Hedin Bil AB, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-

19/0008, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.   

Aldus beslist op 1 juli 2019 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, René Smits en 

Freddy Van den Spiegel, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 

                                                           
334 Randnummers 377 en 378 van het Voorstel van beslissing. 


