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SAGA-PIRET 
Mercedes-Benz 
Interview met Olivier Piret, gedelegeerd bestuurder van de groep

INTERVIEW

Bijna 65 jaar actief in de automobielsec-

tor, werden de Piret-vestigingen, die in 

2006 de Mercedes Benz Herbosch-con-

cessies overkochten, in 2019 overgeno-

men door de groep SAGA Mercedes-Benz 

(RCM)*.  Met de overname van Sogalux 

Charleroi en vervolgens de concessies 

van Drogenbos, Waterloo en Amel, breid-

de de autodealer zijn aantal verkooppun-

ten in Wallonië uit naar 9. De sterke lokale 

verankering en de basis van het succes 

van de familiegroep Piret vormden des-

tijds het motief voor de beslissing van de 

SAGA-groep. Deze twee familiebedrijven 

vertonen veel overeenkomsten en zijn het 

ook eens over de eisen op het vlak van 

ethiek, cultuur en respect voor de men-

selijke waarden. SAGA is inmiddels uitge-

groeid tot de belangrijkste merkenretailer 

in het zuiden van het land.

Waarin schuilt de kracht van uw bedrijf? 

Kunt u ons daar wat meer over vertellen?  

De groep is voorstander van een zeer gron-

dige professionalisering van de activitei-

ten, waarbij de klant steeds centraal staat. 

Bijna vijfhonderd voertuigen zijn beschik-

baar in een gamma van 15 basismodellen, 

gaande van klasse A tot de ultrasportieve 

AMG GT met meer dan 600 pk.  Stadsauto's, 

sedans, breaks, cross-overs, SUV's, mono-

volumewagens, coupés, cabrio's.  Er is een 

brede waaier aan uitvoeringen beschik-

baar om zo goed mogelijk aan de wensen 

van de klant te voldoen.

Hoe groot is uw bedrijf momenteel?

SAGA België wordt dagelijks gerund door 

420 medewerkers, verspreid over onze 9 

Mercedes-Benz-concessies.

Welk serviceaanbod biedt u aan via uw 9 

vestigingen?

We kunnen momenteel voldoen aan alle 

mobiliteitsbehoeften van onze klanten en 

prospects met de distributie en reparatie 

van personenwagens, bedrijfswagens en in-

dustriële voertuigen (trucks), zowel nieuwe 

als occasies.

Vandaag ondersteunen we ook de mobi-

liteit van bedrijven in België dankzij onze 

speciale Fleet unit.

IMPACT ENERGIETRANSITIE

De Europese Green Deal wil de CO2-uit-

stoot van nieuwe auto's tot nul terugbren-

gen vanaf 2035, wat betekent dat er vanaf 

dan een einde komt aan de verkoop van 

benzine- en dieselwagens, met het oog op 

een veralgemeende invoering van 100% 

elektrische voertuigen tegen 2050.

Door Anne-Cécile Rozet, 
Bestuurder SDM Brussel

*RCM boekte in 2021 een omzet van 1.350.000.000 euro met de merken Mercedes-Benz (PW/BW/IW), Toyota-Lexus, Porsche en Beneteau) en stelt 2.620 mensen tewerk in Frankrijk, België 
en Zwitserland.

Foto: Olivier Piret, gedelegeerd bestuurder  
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Hoe positioneert u zich in de context van 

deze enorme uitdaging?

Mercedes-Benz is een van de weinige 

luxemerken ter wereld die deze enorme 

stap heeft gezet naar een nieuw begrip 

en een nieuwe benadering van design en 

technologie. Ons elektrisch gamma staat 

synoniem voor “Progressive Luxury” voor 

de toekomst. "Progressive Luxury” biedt 

op een fascinerende manier een geheel 

nieuwe visie op luxe. De EQS, met een elek-

trisch bereik van meer dan 700 km volgens 

de WLTP, de slimste interactieve module in 

de wagen en zijn prachtig uiterlijk, maar 

ook zijn gecertificeerde luchtfiltratiesys-

teem dat zelfs de luchtkwaliteit van een 

operatiekamer benadert, toont slechts 

enkele voorbeelden van technologische 

innovaties van ons elektrisch platform.

Wat is uw volgende uitdaging? Wat zou-

den de meest ambitieuze groeivooruit-

zichten zijn voor de groep SAGA-Piret?

Rond een gemeenschappelijke visie heeft 

Mercedes-Benz Own Retail Belgium beslist 

om de vestigingen van Drogenbos en 

Waterloo te verkopen aan de SAGA-groep 

(RCM).  De overeenkomst werd onderte-

kend op maandag 28 maart 2022. In het 

kader van de digitalisering consolideert en 

versterkt deze nieuwe overname in België 

de duurzaamheid en het concurrentie-

vermogen van de activiteiten van SAGA 

Mercedes-Benz.

Hoe ziet een gewone werkdag er voor u 

uit?

Ik vind het heel belangrijk om dicht bij de 

teams en het veld te staan. De ideale dag 

begint dan ook met het begroeten van 

alle medewerkers op de site die ik bezoek. 

Omdat het aantal en de omvang van onze 

concessies blijft groeien, is het niet een-

voudig om iedereen zoveel tijd te geven 

als ik zou willen. Daarom houden we met 

behulp van ons sociale bedrijfsnetwerk en 

de aanwezigheid van onze diensthoofden 

contact met alle collega's.

Daarna is de dag meestal ingedeeld in mo-

menten van ontmoetingen met de teams, 

de leveranciers/dienstverleners en natuur-

lijk onze klanten. Elke dag is een kans voor 

nieuwe projecten.

Foto: SAGA-PIRET Mercedez-Benz

SAGA-PIRET Mercedez- 
Benz in cijfers

2006 
Piret neemt de Mercedes Benz  
Herbosch concessiehouders over 
 
2019 
Zij worden overgenomen door het 
Franse familieconcern SAGA Merce-
des-Benz (RCM). Geboorte van de 
groep SAGA-PIRET in België 
 
2021 
Voor het derde jaar op rij uitgeroepen 
tot "Beste Mercedes-Benz Dealer van 
het Jaar"  
 
500 
Voertuigen beschikbaar in een reeks 
van reeks van 15 basismodellen 
 
420 
Werknemers 
 
9 
Mercedes-Benz-concessies in België
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Wat is de impact van covid-19 op uw acti-

viteiten? Welke lessen trekt u uit deze ge-

zondheidscrisis? Heeft u meer tijd kunnen 

vrijmaken voor de ontwikkeling van uw 

projecten?  En zo ja, welke?

Door de annulering van de fysieke auto-

salons in Brussel in 2020 en 2021 hebben 

we de digitalisering van onze bedrijven en 

onze communicatie kunnen versnellen.

Dankzij de evolutie van consumptie- en 

communicatiepatronen tijdens de crisis 

zijn we erin geslaagd om online afspraken 

met onze experts vast te leggen en werd 

de uitbouw van ons interne sociale be-

drijfsnetwerk succesvol afgerond.

De SAGA-Piret-groep is zojuist voor het 

derde achtereenvolgende jaar uitgeroe-

pen tot "Best Mercedes-Benz Dealer of the 

Year", de hoogste en meest begeerde on-

derscheiding. Wat zijn de criteria om deze 

prijs te krijgen? Wat was de reden voor 

deze bekroning?

De "Best Dealer Awards" zetten dealers 

in de bloemetjes die opvallen door hun 

prestaties. Alle dealeractiviteiten worden 

geanalyseerd en geëvalueerd over een 

periode van twaalf maanden, gaande 

van verkoop en klantenservice tot klant-

tevredenheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve factoren. Klanten van Merce-

des-Benz spelen ook een belangrijke rol 

omdat ze hun mening kunnen geven over 

de kwaliteit van de dienstverlening, maar 

ook over verbeterpunten, en zo actief kun-

nen bijdragen aan de verbetering van de 

diensten van hun merk.

We zijn enorm trots dat we zijn uitgeroe-

pen tot beste dealer van 2021 en nog blijer 

met deze trofee die we al voor het derde 

jaar op rij winnen. Dit bevestigt dat de weg 

die we een paar jaar geleden hebben ge-

kozen de juiste is: een doorgedreven pro-

fessionalisering waarbij de klantbeleving 

systematisch centraal staat. 

Wat zou uw grootste succes zijn?

De ster verder laten schitteren en de 

uitdagingen van de digitale en energie-

transitie inzake mobiliteit aangaan, zijn 

voor ons opwindende vooruitzichten. Dit 

terwijl we performant en gepassioneerd 

blijven, dicht bij onze klanten blijven 

staan en kunnen rekenen op de inzet van 

het hele team.

Onze voorzitter, de heer Ronan Chabot, 

heeft een zeer internationale visie op de 

toekomst van onze vakgebieden. Deze 

mobiliteit binnen het bedrijf is even uitda-

gend als opwindend.

Welk advies zou u jongeren geven die in 

de autodealerwereld willen stappen?

Deze sector lijkt misschien erg gesloten, 

vooral met betrekking tot historisch ge-

vestigde merken. Ik ben er echter van 

overtuigd dat er voor autoliefhebbers nog 

veel kansrijke perspectieven en business-

modellen bestaan. Passie moet de drijf-

veer blijven en jonge ondernemers kunnen 

gevestigde codes doorbreken, sterk uit de 

strijd komen.

Wat is uw favoriete hobby naast uw werk? 

En uw lievelingskeuken?

Ik hou van lekker eten… maar een goede 

maaltijd krijgt pas zijn volle smaak als je ze 

deelt met iemand van wie je houdt.

Ik hou niet zo van het woord hobby. Met 

mijn kinderen, mijn vrouw, mijn vrienden, 

telt elk moment. Of het nu gaat om een 

partijtje padel met vrienden, een wande-

ling of een familievakantie, ik beleef er net 

zoveel plezier aan als aan het onderne-

mersavontuur. De tijd vliegt... dus voor je 

weet is het voorbij! •

Groep Saga Mercedes-Benz RCM 

www.myrcm.eu/fr/saga-mercedes-benz

Foto: SAGA-PIRET Mercedez-Benz
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