
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de 
Mededingingswet. 

Betreft: zaaknr. 138 / Landré & Glinderman - Merrem & La Porte  

Nummer: 138/20.B86 

  

1. Op 19 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat 
de ondernemingen Koninklijke Landré & Glinderman N.V. en Merrem & La 
Porte Beheer B.V. het voornemen hebben een concentratie als bedoeld in 
artikel 27 van de Mededingingswet aan te gaan. Van de melding is 
mededeling gedaan in Staatscourant no. 56 van 23 maart 1998. Naar 
aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 
van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 
verschillende marktpartijen. 

I. DE PARTIJEN  

2. Koninklijke Landré & Glinderman N.V. (hierna: Landré & Glinderman) is 
een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is 
houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen. De groep legt zich 
toe op de handel in technische investeringsgoederen, te weten: machines 
voor de verspanende en niet-verspanende metaalbewerkingsindustrie 
(middels de dochtermaatschappijen Landré Metaalbewerking B.V. en 
Landré Euromach B.V.), machines voor de kunststof verwerkende industrie, 
motoren, pompen en compressoren en laboratorium apparatuur. 3. Merrem 
& La Porte Beheer B.V. (hierna: Merrem & La Porte) is een besloten 
vennootschap naar Nederlands recht en is houdstermaatschappij van een 
aantal ondernemingen. De groep omvat een technische 
handelsonderneming in industriële investerings- en verbruiksgoederen 
onder andere op het gebied van corrosiebestendige materialen en 
systemen, verpakkingsmachines, papiertechniek, werktuigmachines, 
milieutechniek, filtratietechniek en ontstoffingstechnieken. De 
dochtermaatschappij Merrem André de la Porte B.V. is actief in de handel 
van verspanende metaalbewerkingsmachines. De dochtermaatschappij 
Merrem Alpha B.V. is actief als toeleverancier aan spoor- en tramwegen op 
het gebied van remsystemen en voertuigtechniek. De Bouwgroep van 
Merrem & La Porte is actief op het gebied van zware voorspanningen, 
staalbetonvloeren, zonwering- en lichtregelingsystemen, mobiele 
wandsystemen en sanitaire producten. 

  

II. DE GEMELDE OPERATIE  

4. De gemelde operatie behelst het verwerven door Landré & Glinderman 
van minimaal 95% van de uitstaande aandelen van Merrem & La Porte. De 
statutaire naam van Koninklijke Landré & Glinderman N.V. zal worden 
gewijzigd in Landré & Merrem N.V. Het bestuur zal na de effectuering van 
de concentratie worden samengesteld uit de directies van meldende 
partijen.  
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III. TOEPASSELIJKHEID VAN DE MEDEDINGINGSWET 

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, 
van de Mededingingswet. De omschreven transactie leidt er toe dat Landré 
& Glinderman de uitsluitende zeggenschap verkrijgt in Merrem & La Porte. 

6. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat 
de gemelde concentratie binnen het toepassingsbereik van de 
Mededingingswet valt. 

  

IV. BEOORDELING A. Relevante markten  

Relevante productmarkten 

7. Partijen melden beide actief te zijn in de handel van 
metaalbewerkingsproducten voor de metaalindustrie: 

Landré Metaalbewerking B.V. en Landré Euromach B.V. (hierna: Landré) 
zijn actief op het gebied van verkoop, in bedrijf stelling en onderhoud van 
machines, software, onderdelen en gereedschappen voor de verspanende 
en niet-verspanende metaalindustrie. De machines betreffen teach-in 
draaibanken, langdraaimachines, zink- en draadvonkmachines, machine 
beladingssystemen, bewerkingscentra, CNC draaimachines en 
kotterbanken. 

Merrem André de la Porte B.V. (hierna: Merrem André de la Porte ) is actief 
op het gebied van verkoop van bewerkingsmachines voor de verspanende 
metaalindustrie, zoals horizontale en verticale bewerkingscentra, 
transferstraten, flexibele fabricage cellen, meerspindelbewerkingscentra en 
boor- en freesmachines.  

8. Volgens opgave van partijen is er geen sprake van overlap in het 
productenpakket van beide partijen anders dan omschreven onder het 
voorgaande punt. 

9. Partijen zien de markten voor de handel in verspanende en niet-
verspanende metaalbewerkingsmachines als separate productmarkten. De 
inkoop van deze machines geschiedt bij in verspanende respectievelijk niet-
verspanende metaalbewerkingsmachines gespecialiseerde fabrikanten. De 
afnemers produceren metaalproducten op de metaalbewerkingsmachines; 
deze productiemethode is niet of niet snel vervangbaar door een andere 
productiemethode. 

10. Ook volgens andere marktpartijen, aan wie ambtshalve vragen zijn 
gesteld, is er sprake van separate productmarkten voor de handel in 
verspanende en niet-verspanende metaalbewerkingsmachines. 

11. Voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie kan in het 
midden blijven of de relevante markt zich beperkt tot de handel in 
verspanende metaalbewerkingsmachines of dat de relevante productmarkt 
ruimer moet worden gedefinieerd. In het onderhavige geval is de enige 
overlap tussen de activiteiten van partijen de handel in verspanende 
metaalbewerkingsmachines. Zelfs wanneer de mededingingsanalyse zich 
beperkt tot de handel in verspanende metaalbewerkingsmachines, hetgeen 
de nauwste productmarkt is die in aanmerking kan worden genomen, zal de 
concentratie niet tot gevolg hebben dat de daadwerkelijke mededinging op 
de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal worden 
belemmerd (zie punt 18). 
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Relevante geografische markten 

12. Volgens partijen is de handel in verspanende 
metaalbewerkingsmachines een nationale activiteit. Landré verkoopt de 
metaalbewerkingsmachines in Nederland en, via een Belgische 
zustermaatschappij, in het Nederlands sprekende gedeelte van België. 
Merrem André de la Porte verkoopt de metaalbewerkingsmachines alleen in 
Nederland. 

13. Door afnemers worden alleen Nederlandse aanbieders, veelal 
alleenvertegenwoordigers van buitenlandse fabrikanten, als alternatieve 
leveranciers voor partijen genoemd. Indien een fabrikant een Nederlandse 
vertegenwoordiger heeft, is het niet mogelijk om die machines in het 
buitenland te kopen. 

14. Geconcludeerd kan worden dat de relevante geografische markt voor 
de handel in verspanende metaalbewerkingsmachines minimaal Nederland 
omvat. Het kan in het midden blijven of de geografische markt zich tot 
Nederland beperkt dan wel ruimer opgevat moet worden, aangezien het 
antwoord op deze vraag de materiële beoordeling niet beïnvloedt. Immers, 
indien bij een nauwe geografische marktafbakening door de concentratie 
geen mededingingsproblemen ontstaan, dan zal ook bij een wijdere 
geografische marktafbakening, dat wil zeggen bij aanwezigheid van meer 
(buitenlandse) concurrenten, de voorgenomen concentratie niet 
problematisch zijn (zie punt 18). 

  

B. Gevolgen van de concentratie  

15. Uit de punten 7 en 8 is naar voren gekomen dat er alleen sprake is van 
overlap op het gebied van de handel in verspanende 
metaalbewerkingsmachines. 

Als grondslag voor de bepaling van de marktaandelen van partijen kunnen 
de cijfers dienen zoals verstrekt door de Vereniging van Importeurs van 
machines en gereedschappen voor de Metaalindustrie (hierna: VIMAG). 
Alle leden verstrekken maandelijks hun order- en omzetgegevens aan deze 
vereniging. Voor Nederland bedraagt de totale handel in verspanende 
metaalbewerkingsmachines ca. ƒ 280 miljoen. 

16. Landré heeft in de handel in verspanende metaalbewerkingsmachines 
in Nederland een marktaandeel van ca. 10%. Merrem André de la Porte 
heeft op diezelfde markt een marktaandeel van ca. 0,4%. 

17. Volgens VIMAG zijn er naar schatting ca. 60 Nederlandse aanbieders 
voor industriële verspanende metaalbewerkingsmachines. 

18. Gelet op de marktaandelen van partijen in de handel van verspanende 
metaalbewerkingsmachines en het grote aantal Nederlandse aanbieders, 
zal bij deze nauwe marktafbakening de voorgenomen concentratie niet 
leiden tot het ontstaan of de versterking van een economische 
machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 
de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 
belemmerd. 

Ook indien de relevante markt ruimer moet worden gedefinieerd dan de 
markt voor de handel in verspanende metaalberwerkingsmachines in 
Nederland, zal de concentratie niet tot gevolg hebben dat de daadwerkelijke 
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mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante 
wijze wordt belemmerd. In het onderhavige geval, waar bij een nauwe 
marktafbakening door de concentratie geen mededingingsproblemen zullen 
ontstaan, zal ook bij een wijdere afbakening van de productmarkt en/of de 
geografische markt, dat wil zeggen bij aanwezigheid van meer 
(buitenlandse) concurrenten, de voorgenomen concentratie niet 
problematisch zijn. 

  

V. CONCLUSIE 

19. Na onderzoek van deze melding, is de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat de 
gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 
Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. Hij heeft geen reden 
om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 
machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 
daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan 
op significante wijze wordt belemmerd. 

20. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen 
van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 
vereist. 

  

Datum: 17 april 1998 

  

w.g. A.W. Kist 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

  

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.  

terug 
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