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Boek IV - Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de mededinging – artikel IV. 
70 §3 WER  

Zaak nr. MEDE-CC-22/0021: SAX SANITAIR NV / Bedrijfstak van I.D. GROUP NV                                                                

Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-CC-20-AUD van 28 juni 2022 
 

1. Op 8 juni 2022 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna: “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het 
Wetboek van economisch recht (hierna “WER”).  
 

2. De voorgenomen concentratie houdt in dat SAX SANITAIR NV uitsluitende zeggenschap zou 
verwerven over de bedrijfstak van I.D. GROUP die betrokken is in de groothandel en 
kleinhandel van sanitaire voorzieningen, verwarming, ventilatie en koeling (“HVAC”).1   De 
activiteiten die deel uitmaken van de over te dragen bedrijfstak worden op heden uitgevoerd 
in negen verkooppunten in Wallonië en één verkooppunt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 

3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.70, §1 WER.  
 

4. SAX SANITAIR NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te 
Autostradeweg 3, 9090 Melle, met ondernemingsnummer 0440.178.179. Zij is een 
onderdeel van de Building Materials Europe groep (hierna “BME”) waarvan de 
moedermaatschappij de Nederlandse vennootschap BME Group BV is. De ultieme 
zeggenschap over de BME-groep wordt uitgeoefend door de Amerikaanse 
investeringsmaatschappij BLACKSTONE INC.  BME is een distributeur van bouwmaterialen 
die zich voornamelijk richt op kleine tot middelgrote aannemers en installateurs actief in 
residentiële nieuwbouw of renovatie. BME is aanwezig in 8 landen (België, Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Portugal) en is in het bijzonder actief 
in België met twee ondernemingen: “BMB Bouwmaterialen” en “Sanitair Technische 
Groothandel” (hierna “STG”). STG is actief in de groothandel en kleinhandel van sanitaire 
voorzieningen, verwarming en ventilatie, voornamelijk in Vlaanderen. BMB Bouwmaterialen 
handelt in diverse bouwmaterialen in het kader van ruwbouw (gevelstenen, vloerplaten, 
betonblokken, rioleringsbuizen, etc.), mixbeton en mortels, daken en gevels, isolatie, tegels 
en producten voor de afwerking. 
 

5. I.D. GROUP NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te Chaussée de 
Bruxelles 376/C, 6040 Charleroi met ondernemingsnummer 0439.169.478. I.D. GROUP  is 
onderdeel van de INDUSCABEL groep, een onderneming die actief is in de distributie van  

 
1  HVAC” staat voor “heating, ventilation, airconditioning and cooling” 
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“HVAC” producten. Naast deze activiteiten heeft de groep eveneens activiteiten inzake 
keukens en ingemaakte kasten. De groep beschikt tevens over een vastgoedvennootschap. 

 
6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. c) i) opgenomen in de 
nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 200723. 

 
7. Zoals bepaald in artikel IV. 70, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie 
geen aanleiding geeft tot verzet.  

 
8. Overeenkomstig artikel IV.70, § 4 WER, geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing 

van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is. 
 

 
 

De auditeur, 
 

           Vasiliki Mitrias 
 

 
2  B.S. van 4 juli 2007.  
3  B.S. van 20 januari 2020.  


