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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 
mei 2019, artikel IV.70, §3 WER 

Zaak MEDE-CC-22/0016: Hedin Automotive Belgium AB/Mercedes-Benz Antwerpen NV 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2022-CC-25-AUD van 14 juli 2022 

 
1. Op 1 juli 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 transactie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door Hedin 
Automotive Belgium AB (hierna “Hedin”) over Mercedes-Benz Antwerpen NV (hierna 
“Mercedes-Benz Antwerpen”). De aard van de concentratie is een verwerving van volledige 
zeggenschap in de zin van artikel IV.6, §1, 2° WER. 

 
3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 
 

4. Hedin, met maatschappelijke zetel te 2114, 431 02 Mölndal Zweden, staat onder 
uitsluitende controle van Hedin Group AB. Hedin wordt gezamenlijk met alle 
vennootschappen ultiem gecontroleerd door Hedin Group AB (hierna “Hedin Groep”). Hedin 
Groep baat in België vijftien vestigingen uit in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant als erkende Mercedes-Benz verdeler en/of hersteller van (nieuwe en/of 
tweedehands) personenwagens en/of LCV’s en/of vrachtwagens van de merken Mercedes-
Benz en/of Smart.  

 
5. Daarnaast baat Hedin Groep drie vestigingen uit als erkende (niet-eigen) verdeler en 

hersteller van Toyota en één vestiging als verdeler van Lexus in Turnhout. Ten slotte verzorgt 
de Hedin Groep de verdeling in Europa van originele reserveonderdelen geschikt voor 
verschillende Amerikaanse merken.  

 
6. Mercedes-Benz Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 321, 2140 

Antwerpen en ondernemingsnummer 0422.272.078, staat onder uitsluitende zeggenschap 

van Mercedes-Benz Retail Belgium NV. Mercedes-Benz Antwerpen is een erkende eigen 

geïntegreerde dealer en hersteller van de Mercedes-Benz Group voor de merken Mercedes-

Benz en Smart. Mercedes-Benz Antwerpen bestaat uit de volgende vier vestigingen:  

a. Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 321, 2140 Antwerpen  

b. Antwerpen (Linkeroever), Katwilgweg 4, 2050 Antwerpen  
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c. Schilde, Turnhoutsebaan 16, 2970 Schilde  

d. NCC Antwerpen, Groenendaallaan 395, 2030 Antwerpen   

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 
valt binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht 
en randnummer 3 opgenomen in de Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde 
procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de BMA op 8 
januari 20201. 
 

8. 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.  

9. 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, 
 

Bert Stulens 
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