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1 Samenvatting en leeswijzer 
 
1. BAM en Heijmans mogen tien asfaltcentrales onderbrengen in een gemeenschappelijke 

onderneming. BAM en Heijmans zijn in Nederland onder meer actief op het gebied van 
wegenbouw. Daarnaast produceren en leveren zij asfalt. 
 

2. De ACM heeft onderzocht of de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming er toe kan 
leiden dat wegenbouwbedrijven door BAM en Heijmans uitgesloten worden van de levering van 
asfalt of dat zij door hen geconfronteerd worden met hogere asfaltprijzen. Dat kan het geval zijn 
als er te weinig alternatieven zijn voor de centrales van BAM en Heijmans. 

 
3. Op basis van het onderzoek ziet de ACM voldoende alternatieven. Het is daarom niet 

aannemelijk dat BAM en Heijmans wegenbouwbedrijven zullen uitsluiten van asfalt of zullen 
confronteren met hogere asfaltprijzen. Voor de beoordeling van de gemeenschappelijke 
onderneming heeft de ACM uitvoerig onderzoek gedaan onder transporteurs, 
wegenbouwbedrijven, asfaltcentrales, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat als gebruikers 
van asfalt. Daarnaast heeft de ACM partijen om aanvullende informatie gevraagd voor de 
verdieping van haar onderzoek. 

 
4. Voor acht van de tien asfaltcentrales concludeerde de ACM eerder al dat de positie van BAM en 

Heijmans in de afzetgebieden van deze centrales te beperkt is om zich onafhankelijk van 
concurrenten en afnemers te gedragen. De positie van BAM en Heijmans is daarentegen groot in 
de afzetgebieden van de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond (BAC) en de Asfalt Centrale 
Limburg in Stein (ACL). Ten aanzien van BAC concludeert de ACM na haar onderzoek in de 
vergunningsfase dat BAC afdoende concurrentiedruk ondervindt van concurrerende 
asfaltcentrales en dat transportkosten van asfalt afnemers niet weerhouden van een verder 
gelegen centrale af te nemen indien nodig. Dit geldt ook voor ACL. Voor ACL geldt bovendien dat 
de positie van BAM en Heijmans op de benedenwaartse markt voor wegenbouw dermate beperkt 
is dat het wegvallen van asfaltleveringen aan andere wegenbouwbedrijven  niet gecompenseerd 
kunnen worden. Bovendien is gebleken dat asfalt bij die wegenbouwprojecten waar BAM en 
Heijmans wel in beeld zijn slechts een relatief klein deel uit maakt van de kosten. Daarnaast zijn 
BAM en Heijmans gelet op de blijvende overcapaciteit afhankelijk van de levering aan derden om 
ACL rendabel te kunnen opereren. 

 
5. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de procedure, 

gevolgd door een beschrijving van BAM en Heijmans in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de 
voorgenomen gemeenschappelijke onderneming staat in hoofdstuk 4 waarna in hoofdstuk 5 de 
toepasselijkheid van het concentratietoezicht op bedoelde gemeenschappelijke onderneming 
beschreven wordt. In hoofdstuk 6 volgt de beoordeling van de gevolgen van de totstandkoming 
van deze gemeenschappelijke onderneming. Hoofdstuk 7 bevat de conclusie. 

 
 

2 De procedure 
 

6. Nadat de ACM op 4 november 2019 heeft besloten dat voor de door Koninklijke BAM Groep N.V. 
(hierna: BAM) en Heijmans N.V. (hierna: Heijmans) gemelde concentratie een vergunning is 
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vereist1, heeft de ACM op 5 november 2019 een vergunningsaanvraag ontvangen van BAM en 
Heijmans (hierna gezamenlijk ook: partijen).  

 
7. De ACM heeft de vergunningsaanvraag in de Staatscourant met nummer 61889 van 11 

november 2019 gepubliceerd. Van derden heeft de ACM geen zienswijzen ontvangen.  
 

8. De ACM heeft de relevante marktafbakening en mogelijke gevolgen van de totstandkoming van 
de gemeenschappelijke onderneming voor de mededinging nader onderzocht. Hierbij heeft de 
Directie Mededinging vragen gesteld aan alle Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, 
Rijkswaterstaat, wegenbouwbedrijven en transporteurs van asfalt.  

 
9. Op 20 december 2019 heeft de ACM partijen verzocht om een aanvulling op de 

vergunningsaanvraag te geven. De ACM heeft deze aanvulling op 6 januari 2020 ontvangen. De 
behandeltermijn van dertien weken2 is daardoor 16 dagen opgeschort geweest.  

 

3 Partijen 
 

10. BAM is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij is beursgenoteerd aan Euronext 
Amsterdam. BAM is in Nederland actief op het gebied van de ontwikkeling, realisatie en het 
onderhoud van bouwwerken op het gebied van woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast produceert 
en levert zij asfalt en is ze actief met grond-, wegen- en waterbouw in Nederland. 
 

11. Heijmans is een naamloze vennootschap naar Nederlands. Net als BAM is Heijmans genoteerd 
aan Euronext Amsterdam. Heijmans is actief op het gebied van het ontwikkelen van projecten en 
woning-, utiliteits- en wegenbouw. Ook Heijmans produceert en levert asfalt.  
 

12. BAM en Heijmans richten een gemeenschappelijke onderneming op in de rechtsvorm van een 
commanditaire vennootschap waar zij al hun asfaltproductie en -verkoopactiviteiten inbrengen. 
 

4 De gemelde operatie 
 

13. BAM en Heijmans zijn van plan om tien asfaltcentrales met de daarbij horende activa, laboratoria 
en werknemers3 in een gemeenschappelijke onderneming in te brengen.4 De voorgenomen 
transactie blijkt uit de concept-CV-overeenkomst5 die verwijst naar de door BAM en Heijmans 29 
mei 2018 getekende Letter of Intent waar 28 november 2018 een addendum op is gekomen. Het 
door de gemeenschappelijke onderneming geproduceerde asfalt zal deels aan de 
moedermaatschappijen worden verkocht en deels aan derden. 
 
 
 

                                                        
1 Dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant met nummer 62045 van 12 november 2019. 
2 Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Mw. 
3 7 centrales van BAM in Amsterdam, Bergen op Zoom (66,6% aandelenbelang), Den Haag (91% aandelenbelang), 
Deventer (65% aandelenbelang waarbij 35% door Dura Vermeer gehouden wordt), Helmond, Kootstertille (55,5% 
aandelenbelang) en Stein en 3 100%-centrales van Heijmans in Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Zwijndrecht. 
4 Bij centrales in gezamenlijke eigendom betreft het de aandelenbelangen van BAM in de betreffende centrales. 
5 Deze concept-overeenkomst is niet gedateerd, maar 24 mei 2019 aan de ACM gemaild. 
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5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
 

14. Als gevolg van hetgeen in het besluit van 4 november 2019 (hierna: meldingsbesluit) is gesteld, is 
het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht van toepassing op onderhavige operatie en 
kan worden geconcludeerd dat de gemelde transactie een concentratie is in de zin van artikel 27, 
tweede lid, van de Mw. 
 

15. Het gevolg van de in het meldingsbesluit beschreven transactie is dat een gemeenschappelijke 
onderneming tot stand wordt gebracht die duurzaam alle functies van een zelfstandige eenheid 
vervult. Zoals in het meldingsbesluit ook is opgemerkt, is de volwaardigheid van de 
gemeenschappelijke onderneming echter mede afhankelijk van hoe deze zich de komende jaren 
op de markt zal manifesteren, in het bijzonder wat betreft de mate waarin en de condities 
waaronder zij asfalt gaat leveren aan derden en haar moedermaatschappijen BAM en Heijmans. 
Partijen kunnen in de toekomst verzocht worden hierover informatie te verstrekken aan de ACM.6 

 

6 Beoordeling 
 

16. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie voor zover deze betrekking 
heeft op de productie en levering van asfalt en wegenbouw in de leveringsgebieden van de 
asfaltcentrales Brabantse Asfalt Centrale in Helmond (hierna: BAC) en Asfalt Centrale Limburg in 
Stein (hierna: ACL), beide centrales van BAM. Hiertoe beschrijft de ACM eerst de relevante 
markten waarop BAM en Heijmans actief zijn. Paragraaf 6.1 bevat een beschrijving van de 
relevante productmarkten en paragraaf 6.2 de relevante geografische markten. Daarna licht de 
ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor zover deze zien op bedoelde 
asfaltleveringsgebieden in paragraaf 6.3 toe.  
 

6.1 Relevante productmarkten 
 

17. In het meldingsbesluit is de ACM gekomen tot de markt voor de productie (en verkoop) van asfalt 
en de markt voor wegenbouw, waarbij in het midden wordt gelaten of deze laatste markt nader 
moet worden onderverdeeld naar grootteklasse. De productmarktafbakening in het 
meldingsbesluit is door (markt)partijen niet betwist en er zijn ook geen aanwijzingen uit het 
onderzoek in de vergunningsfase naar voren gekomen die aanleiding geven voor een andere 
afbakening. Ook in dit besluit gaat de ACM daarom uit van een markt voor de productie (en 
verkoop) van asfalt en een markt voor wegenbouw, al dan niet onderverdeeld naar grootteklasse. 
 

6.2 Relevante geografische markten 
 
18. In deze paragraaf gaat de ACM in op de relevante geografische markten. In het meldingsbesluit 

concludeert zij dat een asfaltcentrale in een regionale markt concurreert met andere aanbieders 
van asfalt. De regionale markt omvat een leveringsgebied met een straal van 50 kilometer 
daadwerkelijke reisafstand bezien vanaf de asfaltcentrale. Partijen betwisten de geografische 
marktafbakening in hun reactie op het meldingsbesluit. Hierop heeft de ACM aanvullend 
onderzoek gedaan. 
 
 

                                                        
6 De ACM gaat er, net als in het meldingsbesluit, van uit dat BAM en Heijmans in de praktijk geen commercieel gevoelige 
informatie uitwisselen die verder gaat dan voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke onderneming nodig is. 
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19. In het navolgende beschrijft de ACM eerst haar conclusies van het meldingsbesluit. Daarna zet zij 
de reactie van partijen op het meldingsbesluit uiteen, gevolgd door inzichten uit het aanvullend 
onderzoek onder marktpartijen. Uiteindelijk eindigt de paragraaf met een beoordeling door de 
ACM. 

6.2.1 Meldingsbesluit 
20. In het meldingsbesluit stelt de ACM dat zij voor de markt voor de productie en levering van asfalt 

uitgaat van een leveringsgebied met een straal van 50 kilometer daadwerkelijke reisafstand. 
Daarbij vormt de locatie van de betreffende asfaltcentrale het middelpunt van het 
leveringsgebied. Betreffend leveringsgebied stemt overeen met eerdere besluiten van de ACM. 
 

21. Technologische innovaties maken langere reisafstanden mogelijk. In de praktijk blijken 
marktpartijen vanwege transportkosten in veel gevallen echter nog steeds uit te gaan van 
daadwerkelijke reisafstanden tot 50 kilometer van de asfaltcentrale. 

 
22. Uit informatie van partijen blijkt dat meer dan 80% van de asfalttonnen voor derden binnen 50km 

van de centrale wordt geleverd. Voor ACL is dat zelfs meer dan [90-100]%.7 
 

23. Verticaal geïntegreerde spelers oftewel wegenbouwbedrijven met (een) eigen asfaltcentrale(s) 
vervoeren asfalt voor hun eigen wegenbouwprojecten ook over grotere afstanden, maar dat 
maakt de geografische marktafbakening niet anders. De concurrentiedruk die van dergelijke 
spelers uit gaat, heeft de ACM in haar meldingsbesluit meegenomen bij haar beoordeling van de 
gevolgen van de gemeenschappelijke onderneming voor de mededinging. 

6.2.2 Opvattingen van partijen 
24. Partijen handhaven in hun reactie op het meldingsbesluit hun standpunt ten aanzien van grotere 

daadwerkelijke reisafstanden. Volgens partijen geeft een afzetgebied van 80 kilometer rondom de 
asfaltcentrale een beter beeld van de concurrentiesituatie.  
 

25. Partijen verwijzen naar hun eerdere onderbouwingen. Uit deze onderbouwingen blijkt dat asfalt 
dikwijls over afstanden van meer dan 50 en meer dan 80 kilometer wordt getransporteerd en 
regelmatig zelfs over afstanden van meer dan 100 kilometer. Transportafstanden van meer dan 
50 en meer dan 80 kilometer komen ook regelmatig voor bij kleine hoeveelheden asfalt en bij 
leveringen aan derden.8 

 
6.2.3 Opvattingen van marktpartijen 
26. In het nadere onderzoek in de vergunningsfase heeft de ACM zich geconcentreerd op de 

provincies Limburg en Noord-Brabant, alsmede de asfaltcentrales ACL en BAC. Daarbij heeft zij 
onder andere aanvullend onderzoek uitgevoerd onder gemeenten in Limburg, 
wegenbouwbedrijven en transporteurs van asfalt. 
 

27. Het onderzoek onder transporteurs bevestigt dat als gevolg van technologische innovaties 
grotere transportafstanden dan 50 kilometer mogelijk zijn. Transporteurs geven aan dat zij in de 

                                                        
7 In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. 
Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de 
vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
8 Dat asfalt in de praktijk ook over grotere transportafstanden wordt geleverd, zien partijen bevestigd in het hoor- en 
wederhoordossier. Zij verwijzen hierbij naar verscheidene uitspraken van marktpartijen die zijn gedaan in het kader van het 
onderzoek van de ACM.  
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praktijk asfalt ook daadwerkelijk over grotere afstanden transporteren tot maximaal 60 à 75 
kilometer en dat met name opdrachten van Heijmans waarbij het asfalt afkomstig is uit één van  

 
haar centrales de wat langere afstanden betreffen. Uit een analyse van de transporten in de 
provincies Limburg en Noord-Brabant blijkt daarentegen niet dat transporteurs vanuit ACL en 
BAC over afstanden groter dan 50 kilometer rijden. Daarnaast valt op dat transporten over meer 
dan 50 kilometer vrijwel altijd wegenbouwbedrijven betreffen met (een) eigen asfaltcentrale(s). 
 

28. Het onderzoek onder gemeenten in de provincie Limburg schetst eveneens een beeld dat er 
situaties zijn waarin asfalt over afstanden groter dan 50 kilometer getransporteerd wordt. Ook uit 
dit onderzoek komt naar voren dat wegenbouwbedrijven met een eigen asfaltcentrale bereid zijn 
om asfalt over afstanden van meer dan 50 kilometer te transporteren. Daarbij is het asfalt meestal 
afkomstig uit één van de eigen asfaltcentrales. Wegenbouwbedrijven zonder eigen asfaltcentrale 
betrekken asfalt in de regel uit de meest nabij gelegen asfaltcentrale. 
 

6.2.4 Beoordeling door de ACM 
29. In hun reactie op het meldingsbesluit betwisten partijen niet dat er sprake is van regionale 

markten voor de productie en levering van asfalt. Wel betwisten zij de omvang van dergelijke 
markten. Daarom concentreert de ACM zich in het nadere onderzoek in de vergunningsfase op 
deze omvang. In het bijzonder richt de ACM zich hierbij op ACL en BAC waar de ACM heeft 
geconstateerd dat nader onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen oprichting 
van de gemeenschappelijke onderneming.  
 

30. De beoordeling van de ACM in het meldingsbesluit is gebaseerd op een analyse van de 
transporten vanaf de asfaltcentrales van BAM9 en van Heijmans10 aan derden in de jaren 2017 en 
2018. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in Tabel 1. Uit de analyse blijkt dat de 
asfaltcentrales van BAM en Heijmans 80 procent van hun asfalt afzetten binnen een rijafstand 
van minder dan 50 kilometer. De asfaltcentrale ACL zet zelfs nagenoeg al haar asfalt af binnen 
een rijafstand van 50 kilometer. 
 

Rijafstand 
[km] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ACL 
[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

BAC 
[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[80-
90]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

BAM en 
Heijmans 
totaal 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[80-
90]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

Gemiddeld 
centrales 
BAM 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[80-
90]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

[90-
100]% 

Gemiddeld 
centrales 
Heijmans 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[…]
% 

[30-
40]% 

[50-
60]% 

[70-
80]% 

[80-
90]% 

[80-
90]% 

[90-
100]% 

Tabel 1 Aandeel afzet asfalt binnen daadwerkelijke rijafstand aan derden vanaf asfaltcentrale, 
2017 - 2018 

                                                        
9 Het betreft hier de asfaltcentrales ACB, APM, HAC, ACS, BAC, APK en ACL. 
10 Op basis van een analyse van 19% van de door Heijmans in 2017 en 2018 geleverde asfalttonnen met de centrales in 
Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Zwijndrecht. Van de overige tonnen waren geen transportafstanden beschikbaar. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/036914 / Documentnr. ACM/UIT/528517 
 
 

 

9/20 

31. Uit de analyse blijkt dat ACL relatief veel asfalt aan derden afzet binnen een beperkte rijafstand. 
De ACM verklaart dit door de aanwezigheid van landsgrenzen richting het zuiden, oosten en 
westen en de aanwezigheid van meerdere asfaltcentrales ten noorden van ACL. De leveringen 
aan derden vanuit ACL laten zien dat slechts een beperkt deel van het asfalt afgezet wordt buiten 
Nederland.  
 

32. In tegenstelling tot ACL zet BAC ook een deel van haar asfalt aan derden af buiten een rijafstand 
van 50 kilometer ([10-20]%). De ACM verklaart dit verschil door de inperking als gevolg van de 
landsgrenzen waar ACL mee te maken heeft.  
 

33. Asfaltcentrales lijken in toenemende mate oog te hebben voor leveringen aan 
wegenbouwbedrijven die niet gelieerd zijn aan een asfaltcentrale. Ter dekking van de vaste 
kosten van de exploitatie van een asfaltcentrale wordt er steeds meer voor derden geproduceerd. 
Wegenbouwbedrijven zonder eigen asfaltcentrale(s) krijgen steeds meer onderhoudsprojecten 
aan Rijks- en provinciale wegen wat het leveren aan derden zonder centrale extra aantrekkelijk 
maakt. Concurrentie om levering aan derden wordt daardoor steeds groter.  

 
34. Uit het onderzoek onder transporteurs blijkt dat zij asfalt in de praktijk over langere afstanden dan 

de genoemde 50 kilometer transporteren. Daarbij betreft het vaak leveringen van 
wegenbouwbedrijven die het asfalt vanaf een eigen centrale betrekken. Het door transporteurs 
verstrekte materiaal ondersteunt daarmee de lezing van de ACM dat met name verticaal 
geïntegreerde wegenbouwbedrijven asfalt vanuit eigen centrales over langere afstanden 
transporteren. 

 
35. Het onderzoek onder gemeenten in Limburg bevestigt eveneens de lezing van de ACM dat met 

name verticaal geïntegreerde wegenbouwbedrijven asfalt vanuit verder gelegen eigen centrales 
betrekken. Uit dit onderzoek blijkt dat wegenbouwbedrijven in Limburg zonder eigen 
asfaltcentrale in de regel asfalt inkopen bij ACL en de asfaltcentrale van Strabag. 
Wegenbouwbedrijven die een eigen asfaltcentrale ter beschikking hebben, nemen asfalt af bij 
lokale asfaltcentrales van derden. Daarnaast maken zij bij voorkeur gebruik van hun eigen verder 
gelegen asfaltcentrales ter dekking van de vaste kosten van die eigen centrale(s). 

 
6.2.5 Conclusie 
36. In de beschikkingspraktijk van de ACM is het niet ongebruikelijk dat ondernemingen tot 20% van 

de afzet buiten de relevante geografische markt realiseren.11 Dat een deel van het asfalt afgezet 
wordt buiten een rijafstand van 50 kilometer doet dan ook in dit geval niet af aan de geografische 
marktafbakening. Het effect van een afzet over een groter gebied kan desalniettemin wel invloed 
hebben op de gevolgen van een concentratie. Op welke wijze dat voor onderhavige 
gemeenschappelijke onderneming geldt, wordt geadresseerd in paragraaf 6.3. In die paragraaf 
adresseert de ACM eveneens de concurrentiedruk die uit gaat van verticaal geïntegreerde 
wegenbouwbedrijven die bereid zijn asfalt over grotere afstanden te transporteren. 

 
37. Op basis van het voorgaande ziet de ACM voldoende aanwijzingen voor een bestendiging van 

een geografische marktafbakening die neer komt op een leveringsgebied met een straal van 50 
kilometer daadwerkelijke reisafstand bezien vanaf de asfaltcentrale. Daarnaast ziet de ACM in 
onderhavige zaak aanwijzingen die duiden op een ruimere geografische markt; dit kan echter 
voor de beoordeling van de gevolgen van deze voorgenomen gemeenschappelijke onderneming 
in het midden blijven. Als gevolg van haar onderzoek naar de transportkosten van asfalt in de 

                                                        
11 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM in zaak ACM/18/032654/Jumbo Groep Holding B.V. - bepaalde activa van EMTÉ 
Holding B.V., punten 28 en 29. 
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vergunningsfase concludeert de ACM namelijk dat een significante prijsverhoging van de prijs 
van asfalt in het gebied van 50km rondom BAC en ACL zou leiden tot additionele  

 
concurrentiedruk van verder weg gelegen centrales (zie paragraaf 6.3). Daar waar dat voor de 
beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen gemeenschappelijke onderneming relevant is, 
zal in de uitwerking hierna dan ook rekening gehouden worden met eventuele asfaltleveringen 
over langere afstanden door centrales waarvan hun leveringsgebieden nu al deels overlappen 
met het leveringsgebied van ACL en/of BAC. 

 
38. Vanwege het feit dat de gemeenschappelijke onderneming actief zal zijn op lokale asfaltmarkten 

wordt, alhoewel nog steeds uitgegaan wordt van (een) nationale markt(en) voor wegenbouw, bij 
de beoordeling van de gevolgen van deze transactie, net als in het meldingsbesluit, bekeken wat 
de betekenis kan zijn voor meer lokale/regionale afnemers/opdrachtgevers (zoals de provincie en 
gemeenten) van wegenbouwprojecten in de provincie Limburg. 
 

 
6.3 Gevolgen van de concentratie 

 
39. In deze paragraaf gaat de ACM in op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen 

gemeenschappelijke onderneming op de mededinging. De ACM zal eerst ingaan op de 
verwachte horizontale gevolgen in het leveringsgebied van BAC (6.3.1). Ten aanzien van dit 
gebied heeft de ACM in het meldingsbesluit een mogelijk horizontaal mededingingsprobleem 
aannemelijk geacht. Vervolgens gaat de ACM in op de verwachte verticale gevolgen (6.3.2). Voor 
de leveringsgebieden van BAC en ACL is in het meldingsbesluit aangegeven dat de 
voorgenomen gemeenschappelijke onderneming mogelijk verticale gevolgen heeft die de 
mededinging in bedoelde gebieden negatief beïnvloeden. Daarna gaat de ACM in op de rol van 
Strabag (6.3) aangezien de ACM in het meldingsbesluit concludeert dat BAM en Heijmans met 
ACL een strategie zouden kunnen voeren waarbij zij het asfalt eerst tegen een zeer lage prijs 
leveren als gevolg waarvan hun belangrijkste concurrent, Strabag, uit het leveringsgebied van 
ACL zou kunnen verdwijnen.  
 

6.3.1 Horizontale gevolgen 
40. Bij de beoordeling van de gevolgen van de gemeenschappelijke onderneming wordt net als in het 

meldingsbesluit uitgegaan van lokale markten voor de productie (en verkoop) van asfalt die het 
leveringsgebied met een straal van 50 kilometer rondom de betreffende asfaltcentrale bestrijken. 
Om een indicatie te krijgen voor de positie van BAM en Heijmans is per centrale een berekening 
gemaakt van de potentiële totale afzet binnen het desbetreffende gebied en het deel ervan dat 
door de centrales van BAM en/of Heijmans geleverd wordt. Bij deze modelmatige benadering zijn 
alleen de asfaltcentrales van BAM en Heijmans betrokken waarvan een deel van het 
leveringsgebied overlapt met dat van één of meerdere andere centrales van BAM en Heijmans. 
Er is derhalve alleen rekening gehouden met asfaltcentrales die op maximaal 100 kilometer 
afstand van elkaar gelegen zijn. 
  

41. In het meldingsbesluit is een beoordeling gemaakt van het leveringsgebied van BAC dat voor een 
deel overlapt met het leveringsgebied van de Asfalt Centrale in ’s-Hertogenbosch van Heijmans. 
Het afzetpercentage voor de asfaltcentrales van BAM en Heijmans in het leveringsgebied van 
BAC was op basis van de VBW12-productiecijfers van 2018 circa 57% (BAM circa 39% en 
Heijmans circa 18%). In het leveringsgebied van BAC was het afzetpercentage van KWS met 

                                                        
12 Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. 
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haar asfaltcentrale in Eindhoven in 2018 [10-20]%.13 Strabag had daar in 2018 met haar 
asfaltcentrale in Roermond een afzetpercentage van [0-10]%. Daarnaast zijn er nog vijf andere 
asfaltcentrales in dit leveringsgebied met afzetpercentages van minder dan 5% in 2018.14 

 
42. Ten aanzien van het leveringsgebied van BAC concludeert de ACM in het meldingsbesluit dat 

BAM en Heijmans een hoog gezamenlijk marktaandeel hebben en dat er van de asfaltcentrale 
van KWS in dit gebied mogelijk onvoldoende concurrentiedruk uit zal gaan na de transactie. BAC 
is een belangrijke voorzieningsbron voor afnemers en als gevolg van de afwezigheid van 
voldoende alternatieven achtte de ACM het in bedoeld besluit aannemelijk dat BAM en Heijmans 
na de transactie in staat zouden kunnen zijn de asfaltprijzen te verhogen dan wel de 
leveringsvoorwaarden te verslechteren. In de vergunningsfase is hier nader onderzoek gedaan. 
De uitkomsten hiervan worden hierna in de punten 43 tot en met 57 beschreven. 
 

43. Als onderdeel van het onderzoek in de vergunningsfase heeft de ACM de invloed van 
transportkosten op de afzet van asfalt inzichtelijk gemaakt. De afstand waarover asfalt 
winstgevend kan worden getransporteerd, wordt immers beïnvloed door vervoerskosten. Uit het 
onderzoek onder transporteurs van asfalt komt naar voren dat het vervoeren van een ton asfalt 
over een extra km tussen de € 0,04 en € 0,11 kost.15 Bij een gemiddelde prijs voor asfalt van € 43 
zou een prijsverhoging van 5% een extra transportafstand van tussen de: (43*0,05) / 0,11 = 19km 
en (43*0,05) / 0,04 = 53 km mogelijk maken. Bij prijsverhogingen van 10% ligt deze afstand 
tussen de 39 km en 107 km. Hieruit concludeert de ACM dat een significante verhoging van de 
prijs van asfalt in het gebied van 50km rondom BAC en ACL zou leiden tot additionele 
concurrentiedruk van verder weg gelegen centrales. Deze additionele concurrentiedruk wordt 
hierna meegewogen. 

 
44. Het leveringsgebied van BAC overlapt (deels) met leveringsgebieden van andere asfaltcentrales. 

Voor elk project waarvoor BAC in haar leveringsgebied asfalt kan leveren, zijn er meerdere 
alternatieve centrales die dit ook kunnen. Het betreft de volgende centrales: Asfalt Centrale 
Eindhoven van KWS (hierna: ACE), de centrale van Dura Vermeer in Nijmegen, de centrale van 
Strabag in Roermond, de centrale van Strukton in Breda, de centrale van ACON in Huissen, de 
centrale van Ballast Nedam/Van Gelder/Boskalis in Tiel en de centrale van KWS in 
Hoogblokland16. In theorie zouden al deze centrales hun gehele productie in het overlappende 
deel kunnen leveren. Dat maakt dat er altijd een bepaalde onzekerheidsmarge blijft zitten in de 
berekeningen van de marktaandelen als weergegeven in punt 41. Het vormt in een meldingsfase 
de best mogelijke indicatie van de marktpositie van concurrenten, maar kan een onderschatting 
zijn van hun concurrentiedruk. De ACM heeft, mede om die reden, in de vergunningsfase bezien 
welke van de genoemde centrales nu al een deel van hun productie in het leveringsgebied van 
BAC leveren en over de flexibiliteit beschikken om dit aanbod, indien nodig, te vergroten. 
 

                                                        
13 Daarnaast heeft het leveringsgebied van nog een andere centrale van KWS in deze berekening een zeer beperkte 
overlap met het leveringsgebied van BAC, te weten de centrale van KWS in Hoogblokland (zie voetnoot 13). 
14 Berekend op dezelfde manier als voor BAC. Het gaat hier om de centrale in Tiel van Ballast Nedam, Van Gelder en 
Boskalis, de centrale van Dura Vermeer in Nijmegen, de centrale van ACON in Huissen, de centrale van KWS in 
Hoogblokland en de centrale van Strukton in Breda. 
15 Uit het onderzoek blijkt dat asfalt doorgaans tegen een uurtarief van rond de € 70 wordt getransporteerd in geïsoleerde 
wagens met een capaciteit circa 20 tot 30 ton die ongeveer 60 km per uur afleggen. Uitgaande van een laad- en lostijd van 
gemiddeld 30 minuten per rit kost het vervoeren van een ton asfalt over een km tussen de € 0,05 en € 0,30 (afhankelijk van 
de afstand en de capaciteit van de wagen). Vervoer van een ton afstand over een extra km kost tussen de € 0,04 en € 0,11 
(afhankelijk van de capaciteit van de wagen). 
16 Uit het onderzoek in de vergunningsfase is gebleken dat zelfs projecten in Limburg mede uitgevoerd worden met asfalt uit 
de centrale van Dura Vermeer in Eemnes. Het lijkt derhalve aannemelijk dat ook van deze verder weggelegen centrale 
concurrentiedruk uit gaat op het leveringsgebied van BAC. 
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45. Tijdens de vergunningsfase is gebleken dat er allereerst concurrentiedruk uit gaat van ACE. Uit 

het onderzoek onder marktpartijen blijkt dat ACE ook voor derden tot in Limburg asfalt levert wat 
voor de ACM een indicatie is dat dichter bij ACE (dat wil zeggen in het leveringsgebied van BAC) 
derden al helemaal beleverd kunnen worden. 

 
46. ACE ligt dicht bij een grote snelweg (de A2). Afnemers die niet beschikken over een eigen 

centrale zullen bij hun keuze van een leverancier zich in de eerste plaats laten leiden door de 
prijs en ligging van de centrale (in verband met transportkosten). Om die reden zal het zo zijn dat 
een afnemer die voor een uit te voeren werk in eerste instantie voor BAC zou hebben gekozen in 
tweede instantie bij ACE uit komt. ACE ligt relatief dicht bij BAC (29,9 km rijafstand) en in veel 
gevallen passeert de transporteur sowieso Eindhoven. Beide centrales liggen op dezelfde route. 

 
47. KWS geeft aan in principe altijd met ACE zowel intern als extern asfalt te leveren omdat de 

levering aan derden voor de bezetting van een asfaltcentrale belangrijk is. KWS sluit de levering 
aan derden met ACE nooit uit voor zover de capaciteit dat toelaat. In 2018 en 2019 had ACE in 
elk geval nog een significante overcapaciteit. 

 
48. Zoals al in de meldingsfase aangegeven, zou KWS in het geval BAM en Heijmans zouden 

besluiten om met de asfaltcentrale in Helmond de prijs richting derden te verhogen circa 1/3 van 
de productie van de asfaltcentrale van BAM in Helmond voor derden met ACE kunnen opvangen. 
ACE heeft daarmee in elk geval de mogelijkheid om haar huidige bezetting te vergroten. 

 
49. Daarnaast heeft KWS (samen met Mourik (Groot-Ammers)) een asfaltcentrale in Hoogblokland. 

KWS geeft aan dat zij van deze centrale soms zelfs voor projecten in Noord-Limburg asfalt 
betrekt. Deze centrale in Hoogblokland heeft een vergunde capaciteit die groter is dan de 
vergunde capaciteiten voor de centrale van BAM in Helmond en de centrale van Heijmans in ’s-
Hertogenbosch. Het is aannemelijk dat KWS (ook) met deze centrale meer aan derden zou willen 
leveren. Hoe meer of vaker asfalt afgenomen wordt, hoe voordeliger een klant over het algemeen 
uit kan zijn. Een en ander maakt dat KWS met ACE weliswaar maar een deel van de productie 
van de centrale van BAM in Helmond voor derden kan opvangen, maar dat het zowel voor die 
derden als ook voor KWS mogelijk is en zelfs aantrekkelijk kan zijn om met KWS af te spreken 
hun asfaltbehoefte zowel door ACE als door de centrale in Hoogblokland te laten invullen. Er kan 
dan op rekening asfalt afgenomen worden. 
 

50. In het onderzoek in de vergunningsfase is verder gebleken dat er bovendien meer alternatieven 
in de regio zijn die daadwerkelijk asfalt leveren in het leveringsgebied van BAC. De 
asfaltcentrales van Strabag in Roermond, van Dura Vermeer in Nijmegen en van Ballast 
Nedam/Van Gelder/Boskalis in Tiel vormen daar goede alternatieven voor derden. Meerdere 
afnemers hebben daarnaast aangegeven dat zij menen voldoende alternatieven te hebben voor 
levering door BAC. De centrale van Strabag ligt op een vergelijkbare afstand van BAC als de 
Asfalt Centrale van Heijmans in ’s-Hertogenbosch (hierna: ACHH). 

 
51. Het leveringsgebied van de centrale van Dura Vermeer in Nijmegen overlapt voor bijna de helft 

met het leveringsgebied van BAC. Uit het onderzoek onder Limburgse gemeenten, zoals dat in 
de vergunningsfase is uitgevoerd, blijkt dat in midden-Limburg al een enkele keer asfalt uit 
Nijmegen komt, maar in Noord-Limburg is dat meer het geval. Daarmee ziet de ACM redenen 
waarom ook deze centrale in het volledige leveringsgebied van BAC, dat immers dichter bij 
Nijmegen ligt dan (midden-)Limburg, een alternatief vormt voor afnemers wanneer de 
concurrentie van ACHH zou wegvallen in dit gebied. Alhoewel de bezettingsgraad van deze 
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asfaltcentrale per jaar fluctueert, heeft zij in elk geval de mogelijkheid om haar huidige bezetting 
te vergroten. 

 
52. Daarnaast levert de centrale van Ballast Nedam/Van Gelder/Boskalis in Tiel asfalt in het gebied 

ten noorden van BAC. Deze asfaltcentrale ligt op de rand van het 50 km leveringsgebied van 
BAC. Deze centrale heeft een met ACHH vergelijkbare jaarproductie. In maart 2019 is deze 
hernieuwde centrale officieel geopend. Het is de nieuwste en naar eigen zeggen meest duurzame 
centrale in Nederland. Jaarlijks verwacht de nieuwe centrale 500.000 ton te gaan produceren.17 
Op dit moment is daar nog sprake van overcapaciteit.  

 
53. Uit het onderzoek in de vergunningsfase blijkt dat naast ACE, Dura Vermeer Nijmegen en 

Strabag Roermond, de asfaltcentrale in Tiel een belangrijke concurrent is voor BAC. Dit ondanks 
dat zij op de rand van het BAC-leveringsgebied van 50 km ligt. De asfaltcentrale in Tiel voert nu 
al een actief verkoopbeleid richting derden-afnemers.  

 
54. Dat de asfaltcentrale van Ballast Nedam/Van Gelder/Boskalis in Tiel een nog belangrijkere 

concurrent kan zijn voor BAC dan zij nu al is, wordt ondersteund door het onderzoek van de ACM 
in de vergunningsfase naar de transportkosten voor asfalt (zie punt 43).  

 
55. Aangezien een prijsverhoging van 10% een extra rijafstand tot 107 km mogelijk maakt en de 

asfaltcentrale in Tiel op een afstand van 87 km ligt van Helmond maakt dat deze centrale 
potentieel in het volledige leveringsgebied van BAC wel degelijk concurrentiedruk kan (blijven) 
uitoefenen op BAC - ook wanneer ACHH dat als gevolg van de transactie niet meer doet. 

Conclusie 

56. Op basis van het voorgaande concludeert de ACM dat in het geval BAM en Heijmans zouden 
besluiten om met de asfaltcentrale in Helmond de prijs richting derden te verhogen, deze derden 
voor hun asfaltleveringen kunnen uitwijken naar ACE, Strabag in Roermond, Dura Vermeer in 
Nijmegen en/of de centrale van Ballast Nedam/Van Gelder/Boskalis in Tiel. Het betreft hier 
concurrentie aan alle kanten rondom BAC waardoor voor alle locaties waar een asfaltwerk 
uitgevoerd moet worden voor afnemers uitwijkmogelijkheden (blijven) bestaan. 

 
57. Gelet hierop is de ACM van oordeel dat als de voorgenomen concentratie wordt voltrokken de 

daadwerkelijke mededinging op het gebied van de productie en levering van asfalt in het 
leveringsgebied van BAC niet op significante wijze zal worden belemmerd.18 

 
 

6.3.2 Verticale gevolgen 
58. Er bestaat een verticale relatie tussen de activiteiten van BAM en Heijmans op het gebied van de 

productie (en verkoop) van asfalt en de activiteiten van BAM en Heijmans op het gebied van 
wegenbouw (zie ook het meldingsbesluit, punt 64). Hiermee heeft deze gemeenschappelijke 
onderneming mogelijke ook verticale gevolgen. 

 
59. Voor de beoordeling van verticale fusies sluit de ACM aan bij de Richtsnoeren van niet-

horizontale fusies van de Commissie (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale fusies).19 Verticale 
fusies kunnen de daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren, met name 

                                                        
17 Zie: https://imaintain.info/duurzame-asfaltinstallatie-geopend/. 
18 Zoals al aangegeven in het meldingsbesluit […]. 
19 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen (hierna: Richtsnoeren niet-horizontale fusies) Pb 2008, C265/07. 
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doordat zij een machtspositie in het leven kunnen roepen of kunnen versterken. Dit komt in 
hoofdzaak doordat een niet-horizontale fusie de mogelijkheid en de prikkel van de fuserende 
ondernemingen en hun concurrenten om te concurreren zodanig kan veranderen dat dit ten koste 
gaat van de verbruikers (het effect).20 

 
60. In het meldingsbesluit heeft de ACM de mogelijke bronafschermingsstrategie geanalyseerd 

waarbij BAM en Heijmans derde wegenbouwbedrijven asfalt tegen ongunstigere voorwaarden 
leveren. 

 
61. In het meldingsbesluit concludeert de ACM dat na de voorgenomen concentratie BAM en 

Heijmans de mogelijkheid tot (partiële)21 bronafscherming hebben voor twee asfaltcentrales van 
BAM, zijnde ACL22 en BAC23. De ACM heeft daarbij aangegeven dat in een eventuele 
vergunningsfase de prikkel daartoe en het effect daarvan verder onderzocht moeten worden. Het 
is namelijk aannemelijk dat BAM voorafgaand aan de transactie ook al een dergelijke 
bronafschermingsstrategie zou kunnen volgen, maar dat BAM kennelijk nu hier nog niet 
voldoende prikkel toe heeft. De voorgenomen concentratie zou hier echter verandering in kunnen 
brengen. 

 
62. De ACM heeft in de vergunningsfase nader onderzocht welke gevolgen de voorgenomen 

concentratie heeft op de mogelijkheid en de prikkel om een (partiële) bronafschermingsstrategie 
door te voeren en wat het effect van een dergelijke strategie zou kunnen zijn op de 
daadwerkelijke mededinging op de benedenwaartse markt voor wegenbouw in de provincie 
Limburg.  

Opvattingen van partijen 

63. Partijen voeren aan dat zij niet de mogelijkheid en prikkel tot bronafscherming hebben. Met 
betrekking tot de mogelijkheid geven partijen aan dat er (i) voldoende alternatieven voor derden 
zonder centrale overblijven en (ii) stevige concurrentie is van derden met een eigen 
asfaltcentrale. Met betrekking tot de prikkel geven partijen aan dat bronafscherming niet 
rendabel zou zijn omdat (i) asfaltlevering aan derden noodzakelijk is om ACL rendabel te laten 
opereren en (ii) BAM en Heijmans een onrealistische groei zouden moeten bewerkstelligen op de 
wegenbouwmarkt om verlies in de asfaltcentrale te kunnen compenseren. Partijen geven verder 
aan dat de door de ACM gevoerde schadetheorie niet fusie-specifiek is. De mogelijkheid en 
prikkel tot een eventuele marktafschermingsstrategie veranderen niet als gevolg van de 
voorgenomen concentratie.  
 

64. Partijen hebben verder aangegeven dat de gemeenschappelijke onderneming voornemens is een 
leveringsbeleid te gaan hanteren waarbij de wegenbouwbedrijven van de moeders en leveringen 
aan derden tegen gelijke voorwaarden worden beleverd.  

Beoordeling door de ACM 

Asfalt Centrale Limburg in Stein 
 
(i) Mogelijkheid om de toegang tot voorzieningsbronnen partieel af te schermen  

65. Om succesvol een partiële bronafschermingsstrategie te kunnen implementeren zou de 
gemeenschappelijke onderneming moeten beschikken over een aanzienlijke mate van 

                                                        
20 Richtsnoeren niet-horizontale fusies, randnummer 15. 
21 Dat wil zeggen tegen een hogere prijs of minder gunstige voorwaarden aan een selecte groep derden leveren. 
22 Meldingsbesluit, punten 185 tot en met 187. 
23 Meldingsbesluit, punten 111 en 112. 
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marktmacht op de bovenwaartse markt voor het leveren van asfalt aan wegenbouwbedrijven. Om 
die reden beoordeelt de ACM hierna de marktpositie van ACL en de eventuele verandering 
daarin als gevolg van de vorming van de gemeenschappelijke onderneming.  
 

66. Op de markt voor de levering van asfalt in een straal van 50 km rondom ACL beschikt ACL over 
een aanzienlijk marktaandeel van circa [60-70]% (2017) en circa [70-80]% (2018). Dat 
marktaandeel verandert niet of nauwelijks als gevolg van de transactie. Heijmans is niet actief op 
het gebied van levering van asfalt aan derden in de relevante markt rondom ACL en betrekt het 
asfalt voor de door haar uit te voeren wegenbouwprojecten in de provincie Limburg vrijwel 
uitsluitend van haar eigen asfaltcentrale in ’s-Hertogenbosch (ACHH). De marktpositie van ACL 
op het gebied van levering van asfalt aan derden in een straal van 50km rond ACL verandert niet 
wezenlijk als gevolg van de oprichting van de gezamenlijke onderneming. Uitgaande van 
productiecijfers van 2018 en 2019 bedraagt de overcapaciteit van de centrale van ACL tussen de 
[…] en […] ton per jaar. Na de transactie zal Heijmans het benodigde asfalt gaan afnemen van 
ACL. De hoeveelheid asfalt die Heijmans volgens eigen inschattingen van ACL zal gaan afnemen 
zal die overcapaciteit doen afnemen met circa […]. BAM en Heijmans zouden na de oprichting 
van de gezamenlijke onderneming circa […]% tot […]% van de capaciteit van ACL gebruiken. Dit 
betekent dat [een aanzienlijk deel] van de vergunde capaciteit van ACL beschikbaar blijft voor 
leveringen aan derden. Uit gegevens van partijen blijkt dat een bezetting van […]% noodzakelijk 
is om de vaste kosten van ACL te dekken. ACL blijft dus in hoge mate afhankelijk van de levering 
aan derden om een voldoende hoge bezettingsgraad te behalen om winstgevend te kunnen 
opereren. De mogelijkheid om op prijs te discrimineren tussen verschillende afnemers van asfalt 
bespreekt de ACM in de punten 68 tot en met 71.  
 

67. Op de markt voor de levering van asfalt in een straal van 50 km rondom ACL is naast ACL nog 
een aantal concurrenten actief. Dit zijn met name Strabag (in Roermond) en KWS (in Eindhoven). 
De centrale van Strabag ligt op 30 km afstand van ACL, beschikt evenals ACL over een 
significante overcapaciteit en levert zowel aan haar eigen wegenbouwbedrijf als aan andere 
wegenbouwbedrijven. Het leveringsgebied van Strabag omvat (uitgaande van 50 km) circa 70% 
van de postcodes die liggen in het verzorgingsgebied van ACL. In de analyse inzake BAC is al 
geconstateerd dat ook de centrale van KWS in Eindhoven een mogelijk alternatief vormt voor 
leveringen aan derden (zie ook de punten 45 tot en met 49). 
 

68. De ACM heeft nader onderzocht of de gemeenschappelijke onderneming na de transactie de 
mogelijkheid zou hebben om prijsdiscriminatie toe te passen tussen afnemers. De ACM neemt 
hierbij in overweging dat de concurrentiedruk in het gebied binnen een straal van 50 km rondom 
ACL niet overal gelijk is omdat concurrerende asfaltcentrales alle noordelijk van ACL liggen. Ten 
noorden van ACL zal daarom de concurrentiedruk hoger liggen dan ten zuiden van ACL. De 
vraag is dus met name of de gemeenschappelijke onderneming in staat zou zijn om afnemers in 
het gebied ten zuiden van ACL selectief hogere prijzen te rekenen om daarmee hun 
concurrentiepositie op de wegenbouwmarkt te verslechteren. 
 

69. Om selectief de prijzen voor derden te kunnen verhogen zou ACL moeten weten waar het asfalt 
dat bij haar wordt afgenomen naar toe gaat. Uit onderzoek onder marktpartijen in de 
vergunningsfase blijkt dat wegenbouwbedrijven over het algemeen pas asfalt inkopen nadat ze 
een wegenbouwopdracht hebben gewonnen. Bij voorbereiding van een bieding vragen ze niet 
vaak offertes op bij asfaltcentrales, maar maken ze gebruik van eigen inschattingen en 
standaardprijslijsten van verschillende asfaltcentrales. Voorts hoeven wegenbouwbedrijven bij de 
daadwerkelijke inkoop van asfalt niet aan te geven waar ze het asfalt verwerken. Ook wordt, 
vooral door grotere wegenbouwafnemers, gewerkt met jaarcontracten op basis waarvan voor 
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asfaltcentrales eveneens niet duidelijk zal zijn waar het asfalt wordt verwerkt. Tot slot zijn er 
partijen die voor hun projecten zowel het leveren als het aanbrengen van asfalt inkopen en dat 
dan ook niet direct inkopen bij de asfaltcentrales, maar bij de verwerkende partijen (zoals KWS, 
BAM, Dura en Strabag) zelf en zijn er partijen die asfalt altijd afnemen via een tussenpersoon of 
onderaannemer. Deze situatie maakt het naar het oordeel van de ACM lastig voor de 
gemeenschappelijke onderneming om succesvol een strategie te volgen waarbij geselecteerde 
afnemers een hogere asfaltprijs wordt gerekend. 
 

70. Uit het onderzoek van ACM blijkt dat zowel ACL als haar belangrijkste concurrent in de relevante 
markt rondom ACL op dit moment uniforme prijzen hanteren die onafhankelijk zijn van de aard 
van de afnemer en de afstand tussen de asfaltcentrale en de locatie waar het asfalt wordt 
verwerkt (af fabriek prijzen). […] De bestaande marktsituatie wijst er dus niet op dat ACL voor de 
concentratie in staat is om succesvol een strategie te implementeren waarbij geselecteerde 
afnemers een hogere asfaltprijs wordt gerekend. Tezamen met de constatering dat de 
marktpositie van ACL als gevolg van de vorming van de gemeenschappelijke onderneming niet 
wezenlijk verandert (punt 66), wijst dit er op dat ACL ook na de transactie niet in staat zal zijn om 
succesvol een dergelijke strategie te implementeren.  
 

71. De ACM komt op basis van het voorgaande tot de conclusie dat, ondanks het hoge marktaandeel 
van ACL op de bovenwaartse markt, het niet aannemelijk is dat voornoemde partiële 
bronafschermingsstrategie voor de gemeenschappelijke onderneming praktisch uitvoerbaar is. Dit 
omdat (i) ACL ook na de voorgenomen transactie in hoge mate afhankelijk blijft van de levering 
aan derden en (ii) het niet aannemelijk is dat prijsdiscriminatie succesvol kan worden 
geïmplementeerd. Het ontbreekt BAM en Heijmans daarmee aan de mogelijkheid om de toegang 
tot voorzieningsbronnen partieel af te schermen. Volledigheidshalve bespreekt de ACM hieronder 
ook nog de prikkel en het effect. 
 
(ii) Prikkel om de toegang tot voorzieningsbronnen partieel af te schermen 

72. De relevante vraag in het kader van de analyse van de prikkel in onderhavige zaak is of de 
vorming van de gemeenschappelijke onderneming ertoe leidt dat de prikkel om een partiële 
bronafschermingsstrategie te implementeren voor ACL ontstaat of wordt versterkt. Daarvoor is 
het van belang om te bezien of een eventueel verlies van de gemeenschappelijke onderneming 
door verminderde verkoop van asfalt aan derden als gevolg van een selectieve prijsverhoging 
gecompenseerd wordt. Deze compensatie moet komen uit een extra winst op projecten in de 
wegenbouwmarkt in Limburg die BAM en Heijmans extra kunnen onttrekken aan concurrenten op 
die markt die zouden worden geraakt door de selectieve prijsverhoging van hun inkoopprijzen van 
asfalt.  
 

73. De ACM heeft daarom in de vergunningsfase onderzocht in hoeverre concurrerende 
wegenbouwbedrijven geraakt zouden kunnen worden door een selectieve prijsverhoging en in 
hoeverre de moeders van de gemeenschappelijke onderneming op de wegenbouwmarkt in 
Limburg in concurrentie staan met deze wegenbouwbedrijven. Daartoe heeft de ACM informatie 
opgevraagd van BAM en Heijmans en van de belangrijkste opdrachtgevers voor 
wegenbouwprojecten in de provincie Limburg, te weten alle gemeenten, de provincie Limburg en 
Rijkswaterstaat. 
 

74. De ACM heeft onderzocht in welke mate een selectieve prijsverhoging van asfalt zou kunnen 
doorwerken in de prijzen op de markt voor wegenbouw in Limburg. Uit een analyse van de 
projecten die BAM en Heijmans hebben uitgevoerd in de provincie Limburg in 2018 blijkt dat de 
kosten van inkoop van asfalt gemiddeld rond de [10-20]% (met een spreiding tussen de [0-10]% 
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en [30-40]%) uitmaken van de omzetwaarde van die projecten. Een analyse van de projecten 
waarvan de provincie Limburg opdrachtgever is, laat een gemiddelde van [20-30]% zien (met een 
spreiding tussen [0-10]% en [30-40]%). Hiervan uitgaande zal een (selectieve) prijsverhoging van 
asfalt van 10% zich vertalen in een maximaal [0-10]% hogere prijs van een wegenbouwproject.24 
Bovendien geldt voor wegenbouwprojecten dat prijs niet het enige criterium is waarop 
aanbestedingen kunnen worden gewonnen. Uit het onderzoek onder opdrachtgevers van 
wegenbouwprojecten in de provincie Limburg blijkt dat naast het criterium prijs door diverse 
gemeenten, de provincie Limburg zelf en Rijkswaterstaat het criterium van Beste Prijs-Kwaliteit 
Verhouding (BPKV)25 wordt gehanteerd. Hierin speelt ook kwaliteit van het aanbod een 
belangrijke rol. De potentiele impact van een prijsverhoging van asfalt op de concurrentiepositie 
van niet verticaal geïntegreerde wegenbouwbedrijven bij aanbestedingen in de provincie Limburg 
is daarmee beperkt. Dit beperkt ook de invloed van een prijsverhoging door ACL van asfalt voor 
derden om zo BAM en/of Heijmans wegenbouwprojecten te laten winnen. 
 

75. De samenwerking tussen BAM en Heijmans binnen de gemeenschappelijke onderneming heeft 
alleen betrekking op de levering van asfalt. Dit betekent dat BAM en Heijmans in Limburg met 
elkaar blijven concurreren in aanbestedingen voor wegenbouwprojecten. De uniformering van 
kosten van BAM en Heijmans bij wegenbouwprojecten als gevolg van het samenvoegen van hun 
asfaltproductie-activiteiten is, gelet op de analyse in punt 74 beperkt tot 10% - 20% van de 
omzetwaarde van wegenbouwprojecten. De marktpositie van BAM en Heijmans op de 
wegenbouwmarkt in de provincie Limburg verandert verder niet als gevolg van de 
gemeenschappelijke onderneming.  
 

76. Uit het onderzoek in de vergunningsfase onder gemeenten blijkt dat in veel van de kleinere 
gemeenten BAM en Heijmans ofwel niet (of niet vaak) worden uitgenodigd. In deze gemeenten 
worden vooral kleinere lokale (niet verticaal geïntegreerde) spelers uitgenodigd voor meervoudig 
onderhandse aanbestedingen van wegenbouwprojecten. Er is ook geen aanleiding om te 
veronderstellen dat de vorming van de gemeenschappelijke onderneming het 
aanbestedingsbeleid in deze gemeenten zal veranderen. BAM en Heijmans staan dus als 
wegenbouwbedrijven slechts in zeer beperkte mate in concurrentie met de wegenbouwbedrijven 
die zouden worden geraakt door een selectieve prijsverhoging van asfalt. Het ligt daarom niet 
voor de hand dat BAM en Heijmans wegenbouwprojecten aan deze wegenbouwbedrijven kunnen 
onttrekken door middel van een selectieve prijsverhoging van asfalt. Een dergelijke strategie kan 
er echter wel toe leiden dat potentieel geraakte wegenbouwbedrijven voor de inkoop van asfalt 
uitwijken naar een concurrerende asfaltleverancier zoals Strabag of KWS.  
 

77. In grotere gemeenten en grotere projecten (waaronder projecten voor provincie Limburg en 
Rijkswaterstaat) spelen BAM en Heijmans een belangrijkere rol in aanbestedingen. Uit het 
onderzoek van de ACM blijkt dat de succespercentages van BAM en Heijmans in dit soort 
projecten maximaal rond de [10-20]% liggen.26 Een nadere analyse van de biedingen op deze 
projecten laat zien dat in deze aanbestedingen naast BAM en Heijmans veelal ook andere 
wegenbouwbedrijven meeconcurreren die kunnen beschikken over asfalt uit eigen asfaltcentrales 
(zoals KWS en Strabag). Deze partijen worden niet (of slechts in zeer geringe mate) geraakt door 

                                                        
24 Deze [0-10]% gaat uit van een kostendoorgifte van 100%. Standaard economische theorie wijst er op dat deze uitkomst 
alleen bij perfecte concurrentie op de benedenwaartse markt voorkomt. Het is dus waarschijnlijk dat de kostendoorgifte 
lager ligt dan 100%. Zie bijvoorbeeld: Gunnar Niels, Helen Jenkins & James Kavanagh, Economics for Competition 

Lawyers, Oxford, 2011, pagina 554 - 557. 
25 Voorheen of ook genoemd Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 
26 De ACM heeft deze analyse gemaakt op basis van informatie van BAM en Heijmans over deelgenomen en gewonnen 
aanbestedingen in de jaren 2017 en 2018.  
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een eventuele selectieve verhoging van de asfaltprijzen aan derden. Verder blijkt uit het 
onderzoek dat Strabag recent meer voet aan de grond krijgt bij gemeenten in het ACL-gebied en 
volop meedoet in de biedingen op provincie- en Rijkswaterstaatopdrachten. Het selectief 
verhogen van de asfaltprijzen voor niet-verticaal geïntegreerde wegenbouwbedrijven zal voor dit 
soort projecten weinig tot geen effect hebben op de uitkomst van de biedingen en zal dus ook niet 
leiden tot voldoende extra opbrengsten van extra gewonnen wegenbouwprojecten. Het zou er 
echter wel toe kunnen leiden dat potentieel geraakte wegenbouwbedrijven voor de inkoop van 
asfalt uitwijken naar een concurrerende asfaltleverancier. Ook voor deze projecten ligt het niet 
voor de hand dat een prikkel tot partiële bronafscherming zou ontstaan of worden versterkt. 
 

78. Gelet op het voorgaande lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeenschappelijke onderneming er toe 
leidt dat de prikkel tot partiële bronafscherming ontstaat of wordt versterkt.  

 
(iii) Effect van een partiële afscherming van toegang tot voorzieningsbronnen op de 

daadwerkelijke mededinging 

79. In het voorgaande is de ACM al tot de conclusie gekomen dat het niet aannemelijk is dat BAM en 
Heijmans als gevolg van de voorgenomen transactie de mogelijkheid en de prikkel hebben om op 
een partiële bronafschermingsstrategie te implementeren. Dit betekent dat een nadelig effect op 
de daadwerkelijke mededinging op de benedenwaartse markt ook niet aannemelijk is. In het 
hiernavolgende gaat de ACM volledigheidshalve verder in op de mogelijke effecten. 
 

80. BAM en Heijmans hebben elk op de benedenwaartse markt een laag marktaandeel van rond de 
[0-10]%. BAM en Heijmans blijven verder op de wegenbouwmarkt in Limburg als volwaardige 
concurrenten opereren. Op een belangrijk deel van de wegenbouwmarkt in de provincie Limburg 
zijn BAM en Heijmans niet of nauwelijks actief (zie punt 76). Op een ander deel van die markt zijn 
BAM en Heijmans wel in significante mate actief (zie punt 77). Andere verticaal geïntegreerde 
partijen blijven met eigen asfalt actief (zoals KWS en Strabag tot in Zuid-Limburg en Dura 
Vermeer tot aan Roermond) op de wegenbouwmarkt in Limburg. Het is daarom aannemelijk dat 
voldoende concurrentie op de benedenwaartse markt overblijft. 
 

81. Gelet op het voorgaande is het daarom niet aannemelijk dat de gemeenschappelijke 
onderneming er toe leidt dat daadwerkelijke mededinging op de benedenwaartse markt van ACL 
beperkt wordt. 

 
Brabantse Asfalt Centrale in Helmond 
 

82. In het hiernavolgende analyseert de ACM een zelfde soort (partiële)27 bronafschermingsstrategie 
voor BAC zoals hiervoor besproken voor ACL. Ook hier zal de ACM ingaan op de mogelijkheid, 
prikkel en het effect.  
 
(i) Mogelijkheid om de toegang tot voorzieningsbronnen partieel af te schermen  

83. Bij de beoordeling van de horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie komt de ACM 
tot de conclusie dat de daadwerkelijke mededinging op het gebied van de productie en levering 
van asfalt in het leveringsgebied van BAC niet op significante wijze zal worden belemmerd (zie de 
punten 56 en 57). 
 

                                                        
27 Gezien het grote aandeel van derden in de afzet van BAC acht de ACM het niet aannemelijk dat BAC helemaal niet meer 
aan derden zou leveren. 
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84. De ACM komt daarom tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat BAM en Heijmans voor 
BAC de mogelijkheid hebben om tot bronafscherming over te gaan. Volledigheidshalve bespreekt 
de ACM hieronder ook nog de prikkel en het effect. 

 
(ii) Prikkel om de toegang tot voorzieningsbronnen partieel af te schermen 

85. Bij de mogelijkheid is al besproken dat derden alternatieve mogelijkheden hebben om asfalt af te 
nemen van ACE. Dit betekent dat het aannemelijk is dat BAC op de bovenwaartse markt omzet 
verliest als een partiële bronafschermingsstrategie wordt uitgevoerd. Bovendien geldt voor BAC, 
in vergelijking met ACL (punt 68), in hogere mate dat wegenbouwbedrijven die kunnen 
beschikken over asfalt uit eigen asfaltcentrales (zoals KWS, Strabag, Dura Vermeer, Ballast 
Nedam, Van Gelder en Boskalis) actief zouden kunnen zijn (punt 44). Als laatste geldt ook voor 
BAC dat een (selectieve) prijsverhoging van asfalt voor maximaal [20-30]% zou worden 
doorgegeven in de prijzen voor wegenbouwprojecten (punt 74), dat BAM en Heijmans als 
volwaardige concurrenten blijven opereren (punt 75) en dat prijs niet het enige criterium is waarop 
aanbestedingen kunnen worden gewonnen (punt 74). Gelet hierop lijkt het onwaarschijnlijk dat de 
gemeenschappelijke onderneming er toe leidt dat de prikkel tot partiële bronafscherming ontstaat 
of wordt versterkt. 
 
(iii) Effect van een partiële afscherming van toegang tot voorzieningsbronnen op de 

daadwerkelijke mededinging 

86. In het voorgaande is de ACM al tot de conclusie gekomen dat het niet aannemelijk is dat BAM en 
Heijmans als gevolg van de voorgenomen transactie de mogelijkheid en de prikkel hebben om op 
een partiële bronafschermingsstrategie over te gaan. Dit betekent dat een effect op de 
daadwerkelijke mededinging op de benedenwaartse markt ook niet aannemelijk is. Gezien de 
alternatieven voor derden (zoals ACE) en gezien de mogelijkheid dat verticaal geïntegreerde 
wegenbouwbedrijven actief zouden kunnen zijn binnen het verzorgingsgebied van BAC, vindt de 
ACM het niet aannemelijk dat als gevolg van een partiële bronafschermingsstrategie uitgevoerd 
door BAC zich nadelige effecten voor de daadwerkelijke mededinging op de (benedenwaartse) 
wegenbouwmarkt zullen voordoen. 
 

6.3.3 Beoordeling roofprijzenstrategie ACL 
87. In het meldingsbesluit concludeert de ACM verder dat BAM en Heijmans met ACL een strategie 

zouden kunnen uitvoeren waarbij zij het asfalt eerst tegen een zeer lage prijs leveren als gevolg 
waarvan hun belangrijkste concurrent, Strabag, uit het leveringsgebied van ACL zou kunnen  
verdwijnen. Als dit gebeurt, zou ACL vervolgens de asfaltprijs voor concurrenten van BAM en 
Heijmans op het gebied van wegenbouw in Limburg kunnen verhogen (meldingsbesluit, punt 
186).  
 

88. De hiervoor beschreven gedraging is alleen rendabel als Strabag de enig overgebleven 
concurrent voor het leveren van asfalt aan derden zou zijn. De ACM heeft in de vergunningsfase 
vragen gesteld aan alle gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Hier 
komt KWS ook naar voren als leverancier van asfalt aan derden in het leveringsgebied van ACL, 
zij het in mindere mate in Zuid-Limburg. Wel is KWS met eigen asfalt op het gebied van de 
wegenbouw in Zuid-Limburg actief. De ACM acht het gelet op het voorgaande niet aannemelijk 
dat de kosten die gemaakt worden door asfalt eerst tegen een zeer lage prijs te leveren opwegen 
tegen de mogelijke opbrengsten mocht Strabag uittreden aangezien het aannemelijk is dat KWS 
actief blijft.  
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7 Conclusie 
 

89. BAM en Heijmans hebben bij de ACM een vergunningsaanvraag ingediend omdat zij een 
gezamenlijke onderneming willen oprichten. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen 
de werkingssfeer valt van het concentratietoezicht dat geregeld is in hoofdstuk 5 van de 
Mededingingswet.  
 

90. De ACM is van oordeel dat als de voorgenomen concentratie wordt voltrokken de daadwerkelijke 
mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden 
belemmerd. Daarom heeft de ACM besloten om een vergunning te verlenen. 
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