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Samenvatting en leeswijzer 

1. Digital Realty Trust mag InterXion overnemen. Partijen bieden zogenoemde colocatiediensten aan in 

hun datacenters. Colocatie ziet op het gezamenlijk gebruik van een datacenter. 

2. De ACM heeft onderzocht of de overname in Nederland er toe kan leiden dat afnemers van 

colocatiediensten onvoldoende alternatieven hebben en door partijen geconfronteerd worden met 

niet-concurrerende prijzen. Daarnaast heeft de ACM onderzocht of partijen na de concentratie hun 

positie op de markt voor colocatiediensten kunnen overhevelen naar benedenwaartse markten, 

zoals de markt voor internetknooppunten. 

3. Op basis van haar onderzoek onder concurrenten en afnemers acht de ACM het niet aannemelijk 

dat partijen als gevolg van de overname hun prijzen verhogen. Uit het onderzoek blijkt dat er 

voldoende alternatieven voor afnemers over blijven. Ook acht de ACM het niet aannemelijk dat 

partijen als gevolg van de overname in staat zijn hun positie op een anti-competitieve wijze over te 

hevelen naar benedenwaartse markten. 

4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de melding, gevolgd 

door een beschrijving van Digital Realty Trust en InterXion in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staat een 

beschrijving van de gemelde overname, waarna in hoofdstuk 4 de toepasselijkheid van het 

concentratietoezicht op bedoelde overname beschreven staat. De beoordeling van de gevolgen van 

overname wordt beschreven in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusie. 

1 Melding 

5. Op 13 december 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding 

ontvangen van een voorgenomen concentratie.
1
 Digital Realty Trust, Inc. (hierna gezamenlijk met 

haar dochterondernemingen: DRT) en InterXion N.V. (hierna gezamenlijk met haar 

dochterondernemingen: InterXion) hebben gemeld dat DRT de zeggenschap wil verkrijgen over 

InterXion. 

6. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 70108 van 18 december 2019 gepubliceerd. De ACM 

heeft geen zienswijzen van derden ontvangen. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en 

gesprekken gevoerd met meerdere concurrenten en afnemers (hierna: marktpartijen). 

2 Partijen 

7. DRT is een vennootschap naar het recht van Maryland, de Verenigde Staten. Zij houdt de 

meerderheid van de aandelen in Digital Realty Trust, L.P. en heeft daarmee ook zeggenschap over 

diens dochterondernemingen. DRT levert datacenterdiensten zoals colocatie-
2
 en interconnectie-

oplossingen.
3
 DRT richtte zich oorspronkelijk op wholesale colocatie datacenterdiensten en heeft 

recentelijk haar activiteiten uitgebreid naar retail colocatie datacenters.  

                                                        
1
 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 

2
 Colocatie ziet op het gezamenlijk gebruik van een datacenter. De diensten die externe datacenters aanbieden worden 

colocatiediensten genoemd, omdat datacenterproviders in het algemeen meerdere klanten op dezelfde locatie 

onderbrengen. 
3
 De fysieke verbinding tussen (afnemers in) datacenters. 
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8. InterXion is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij houdt het volledig eigendom in 

al haar dochterondernemingen. De ondernemingen die deel uitmaken van de groep zijn allen actief 

op het gebied van datacenterdiensten. InterXion richt zich met name op retail colocatie 

datacenterdiensten. Via de Nederlandse dochteronderneming InterXion Holding N.V. is zij actief op 

de markt voor het aanbieden van colocatiediensten door externe datacenters in de metropoolregio 

Amsterdam. 

3 De gemelde operatie 

9. Partijen geven aan dat DRT voornemens is een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande 

gewone aandelen in het kapitaal van InterXion, onder de voorwaarden zoals beschreven in de 

Purchase Agreement van 29 oktober 2019 tussen DRT en InterXion. Na het gestand doen van het 

bod zullen partijen een herstructurering van InterXion bewerkstelligen. De herstructurering resulteert 

in de situatie dat DRT 100 procent van InterXion zal bezitten. 

4 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

10. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mw. 

Het gevolg van de transactie is dat DRT uitsluitende zeggenschap verkrijgt over InterXion. 

11. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 

onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 

5 Beoordeling 

12. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM eerst 

de relevante markten waarop partijen actief zijn. Paragraaf 5.1 bevat een beschrijving van de 

relevante productmarkten en paragraaf 5.2 de relevante geografische markt. Daarna licht de ACM 

de gevolgen van de voorgenomen concentratie in paragraaf 5.3 toe.  

5.1 Relevante productmarkten 

13. In deze paragraaf beschrijft de ACM de relevante productmarkten. Hierin concludeert zij dat, 

conform de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie, de relevante markt de levering van 

colocatiediensten door externe datacenters is. Daarbij laat de ACM in het midden of voor 

onderhavige concentratie een nadere segmentatie plaats dient te vinden. 

Colocatiediensten 

14. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van het aanbieden van colocatiediensten door 

externe datacenters. Colocatiediensten zijn diensten die zien op het aanbieden van externe 

datacenters. Aanbieders van externe datacenters bieden hun afnemers onder meer (i) ruimte waar 

afnemers hun eigen server- en netwerkapparatuur kunnen installeren en bedienen, (ii) stroom, (iii) 

koeling, (iv) beveiliging en (v) onderhoud en “remote hands”.
4
 

15. Beheerders van externe datacenters brengen één of meerdere afnemers onder in hetzelfde 

datacenter. Datacenters die één enkele afnemer onderbrengen heten single-tenant datacenters, 

terwijl multi-tenant datacenters meerdere afnemers onderbrengen. 

                                                        
4
 Onder “remote hands” vallen onder meer het herstarten van apparatuur en het diagnosticeren of corrigeren van technische 

problemen. 
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16. In de regel is het voor afnemers van datacenters van belang dat zij netwerkverbindingen kunnen 

leggen met andere afnemers in het datacenter (interconnects). De aanwezigheid van grote aantallen 

afnemers of specifieke afnemers kunnen bepalend zijn voor de keuze van een datacenter. Naast 

verbindingen tussen afnemers in datacenters kunnen datacenters ook onderling met elkaar 

verbonden zijn. 

Beschikkingspraktijk Europese Commissie 

17. De Europese Commissie heeft in haar beschikkingspraktijk
5
 een mogelijke onderverdeling van 

datacenters gemaakt. Mogelijke scheidslijnen zijn: het onderscheid (i) tussen interne en externe 

datacenters, (ii) tussen carrier-owned en carrier-neutral datacenters, (iii) tussen retail en wholesale 

datacenters en (iv) naar type klanten. De Europese Commissie gaat in haar beschikkingspraktijk niet 

in op een mogelijk onderscheid tussen single-tenant en multi-tenant datacenters. Retail datacenters 

zijn over het algemeen multi-tenant, terwijl wholesale datacenters ook single-tenant kunnen zijn. 

18. Interne datacenters zijn datacenters die in eigendom zijn van de gevestigde afnemer. In het geval 

van externe datacenters nemen afnemers diensten af bij de eigenaar van het datacenter. 

19. Carrier-owned datacenters zijn datacenters die in eigendom zijn van een netwerkaanbieder. In 

Nederland zijn bijvoorbeeld KPN en Liberty Global (Ziggo) een netwerkaanbieder. Carrier-neutral 

datacenters zijn daarentegen niet in eigendom van een netwerkaanbieder.  

20. Wholesale datacenters bieden traditioneel ruimte aan in grote eenheden en vaak op basis van 

langetermijncontracten met weinig aanvullende diensten. Retail datacenters bieden daarentegen in 

de regel kleinere hoeveelheden ruimte aan, vaak op basis van contracten met een kortere termijn, 

maar met meer aanvullende diensten. Wholesale datacenters vormen in het algemeen geen input 

voor retail datacenters.  

21. Verschillende type klanten kunnen andere eisen stellen aan externe datacenters. Zo zouden de 

behoeften van bijvoorbeeld een aanbieder van clouddiensten aanzienlijk kunnen afwijken van de 

behoeften van een aanbieder van mediadiensten. 

5.1.1 Opvattingen van partijen 

22. Volgens partijen is de beïnvloede markt in het kader van deze concentratie de markt voor het 

aanbieden van colocatiediensten door externe datacenters, zonder een nadere segmentatie aan de 

hand van het mogelijke onderscheid als genoemd in randnummer 17. 

23. Partijen stellen dat interne datacenters geen concurrentiedruk uitoefenen op colocatiediensten door 

externe datacenters. Wel kiezen afnemers er volgens hen in toenemende mate voor om hun interne 

vraag naar datacenters uit te besteden of aan te vullen met de inkoop van colocatiediensten door 

externe datacenters. 

24. Carrier-owned en carrier-neutral datacenters convergeren volgens partijen in termen van service, 

prijs en connectiviteit. Daarbij merken zij op dat in de metropoolregio Amsterdam slechts drie 

aanbieders van carrier-owned datacenters actief zijn. Zij zijn van mening dat beide typen datacenters 

tot dezelfde markt behoren. 

25. Partijen geven aan dat mogelijk een onderscheid gemaakt kan worden tussen retail en wholesale 

datacenters op basis van de stroomvoorziening, termijn van de overeenkomst, interconnectiviteit, 

                                                        
5
 Zie het besluit van de Europese Commissie in de zaak M.7678 – Equinix/Telecity. 
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opbouwtijd en opbouw
6
, aanvullende diensten

7
, contractduur

8
 en prijs

9
. Desalniettemin zijn partijen 

van mening dat er sprake is van continue convergentie tussen retail en wholesale datacenters en dat 

deze tot dezelfde productmarkt behoren.  

26. Tot slot stellen partijen dat de markt geen nadere segmentatie naar het type klant behoeft daar 

datacenters in beginsel alle type klanten bedienen. Daarbij hebben verschillende type klanten geen 

specifieke eisen die zich sterk onderscheiden van andere klanten. 

5.1.2 Opvattingen van marktpartijen 

Interne en externe datacenters 

27. Gebruikers van interne datacenters kiezen er in toenemende mate voor om hun diensten af te 

nemen bij externe datacenters. Dat blijkt uit het marktonderzoek van de ACM onder afnemers en 

concurrenten. Interne datacenters zijn voor eigen gebruik. Externe datacenters hebben daarentegen 

een commerciële focus.
 
 

28. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat hyperscalers
10

 interne datacenters hebben, maar ook 

gebruik maken van externe datacenters. Het gebruik van externe datacenters voor dit type 

ondernemingen is met name gericht op connectiviteit of als flexibele schil. Waar zij gebruik maken 

van externe datacenters hebben zij andere eisen dan de gemiddelde klant. Zij hebben bijvoorbeeld 

een hoger verbruik en stellen hogere eisen aan verbindingen met andere afnemers. 

Wholesale en retail datacenters 

29. Marktonderzoek van de ACM schetst het beeld dat op een aantal punten onderscheid is te maken 

tussen wholesale en retail datacenters. Afnemers van retail datacenters zijn vooral gericht op 

connectiviteit met andere afnemers, daarnaast verbruiken zij vaak minder stroom en behoeven ze 

minder vloeroppervlak, dan wel rackspace
11

. De contractduur van retail datacenters is met één tot 

vijf jaar korter dan dat van wholesale datacenters waarbij de contractduur rond de tien jaar ligt. Retail 

datacenters huisvesten doorgaans een groot aantal afnemers, terwijl bij wholesale datacenters het 

aantal afnemers beperkt is tot één of enkele. Met name grote internetbedrijven maken volgens het 

onderzoek gebruik van wholesale datacenters, waarbij ze als tijdelijke oplossing of als flexibele schil 

kunnen dienen. Daarnaast bevestigt het marktonderzoek dat retail datacenters ondersteunende 

diensten leveren in tegenstelling tot wholesale datacenters. 

30. Uit het marktonderzoek komt geen eenduidig beeld naar voren over het eventuele onderscheid 

tussen wholesale- en retail diensten.  

31. Een aantal respondenten geeft aan dat er verschillen zijn tussen retail en wholesale datacenters en 

deze niet inwisselbaar zijn, onder andere wegens het relatieve prijsverschil.  

                                                        
6
 Bij retail datacenters is er, volgens partijen, veelal een volledige infrastructuur aanwezig waarbij de voorzieningen per klant 

zijn afgebakend door middel van een serverkast. Voor wholesale klanten bestaat dergelijke afbakening in de regel uit 

stroomdistributie-units of een verhoogde vloer. 
7
 Volgens partijen is het in geval van retail datacenters gebruikelijk dat ondersteunend personeel wordt aangeboden door de 

datacenter provider, terwijl dit bij wholesale datacenters in het algemeen niet voorkomt. 
8
 Doorgaans hebben contracten met wholesale datacenters een langere duur volgens partijen. 

9
 Partijen geven aan dat wholesale datacenters doorgaans meer competitieve prijzen bieden. 

10
 Ondernemingen zoals Amazon en Google die gebruik maken van datacenters met een zeer grote omvang of schaal. 

11
 De term ‘rackspace’ duidt op de ruimte die klanten in een datacenter hebben om hun servers te plaatsen. 
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32. Anderzijds geeft een aantal partijen aan dat substitutie wel degelijk mogelijk is. Vanuit de 

aanbodzijde merkt een marktpartij op dat wholesale datacenters door resellers ingezet kunnen 

worden als retail datacenter. Vanuit de vraagzijde geeft een andere marktpartij aan dat afnemers van 

retail datacenters kunnen overstappen of kunnen doorgroeien naar wholesale datacenters. 

Daarnaast geeft een marktpartij aan dat er een significante groep afnemers is die zowel door een 

aanbieder van een retail datacenter als door een aanbieder van een wholesale datacenter bediend 

kan worden.  

Carrier-owned en carrier-neutral 

33. Afnemers prefereren de voorwaarden van carrier-neutral datacenters en de aanwezigheid van 

meerdere netwerkaanbieders. Zo blijkt uit het marktonderzoek. Aanbieders van carrier-owned 

datacenters sluiten, mogelijk in reactie hierop, meer en meer aan bij het aanbod van carrier-neutral 

datacenters aan. Zodoende neemt het verschil tussen carrier-owned en carrier-neutral datacenters 

neemt af. 

Segmentatie naar klant 

34. Uit het marktonderzoek van de ACM komt niet naar voren dat aanbieders van datacenters zich 

beperken tot of specialiseren in het bedienen van klanten uit een bepaald bedrijfssegment. 

Mogelijkerwijs kan wel een onderscheid gemaakt worden naar wensen van grotere klanten en/of 

hyperscalers. Zo kan, voor dit type klanten, de internationale aanwezigheid van aanbieders van 

groter belang zijn. Hierover komt echter nog geen eenduidig beeld naar voren. 

5.1.3 Beoordeling door de ACM 

35. Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de standpunten van partijen komt naar 

voren dat datacenters die voor intern gebruik gebouwd worden niet tot de genoemde markt behoren. 

In het marktonderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die aanleiding geven om hier 

van af te wijken. 

36. Een mogelijk onderscheid binnen de productmarkt naar retail en wholesale diensten kan in het 

midden blijven aangezien onderhavige concentratie in beide gevallen geen significante beperking 

van de mededinging tot gevolg zal hebben (zie paragraaf 5.3.3). 

37. Een eventueel onderscheid naar carrier-neutral of carrier-owned datacenters kan eveneens in het 

midden blijven aangezien dit geen gevolgen heeft voor de materiële beoordeling. Daarbij merkt de 

ACM op dat in het marktonderzoek aanwijzingen naar voren komen die duiden op een convergentie 

tussen beide typen datacenters, in lijn met het door partijen geschetste beeld.  

38. Partijen stellen dat er geen nadere segmentatie plaats hoeft te vinden naar type klant. Het 

marktonderzoek en het besluit van de Europese Commissie ondersteunen dit standpunt van partijen 

en geven geen aanleiding voor een nadere segmentatie. Er is geen duidelijk onderscheid te maken 

naar de wensen van verschillende type klanten. Het merendeel van de klanten stelt vergelijkbare 

eisen. Daarbij ziet de ACM wel dat mondiale spelers een voorkeur kunnen hebben voor een 

wereldwijde beschikbaarheid van een aanbieder. 

39. De ACM komt tot de conclusie dat de relevante markt de levering van colocatiediensten door externe 

datacenters is. Daarbij laat de ACM in het midden of een nadere segmentatie naar omvang 

(retail/wholesale) of naar type eigenaar (carrier-owned/carrier-neutral) plaats dient te vinden. 

Vooralsnog ziet de ACM geen reden de markt nader te segmenteren naar het type klant. 
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5.2 Relevante geografische markten 

40. In navolgende beschrijft de ACM de relevante geografische markt. Daarin concludeert de ACM dat 

zij in onderhavige concentratiebeoordeling geen aanleiding ziet af te wijken van de 

beschikkingspraktijk van de Europese Commissie. De ACM gaat daarmee uit van een relevante 

geografische markt die een straal van 50 kilometer rondom de metropoolregio Amsterdam is. 

5.2.1 Opvattingen van partijen 

41. Volgens partijen is de omvang van de markt voor het aanbieden van colocatiediensten nationaal 

(Nederland) of regionaal (metropoolregio Amsterdam). Klanten zijn doorgaans op zoek naar 

datacenterdiensten in een bepaalde metropoolregio. In de beschikkingspraktijk van de Europese 

Commissie komt volgens partijen naar voren dat klanten over het algemeen datacenterdiensten 

afnemen binnen een straal van niet meer dan 50 km van het stadscentrum. Partijen zijn van mening 

dat deze straal groter is, zeker omdat Nederland een goed ontwikkelde infrastructuur heeft en in 

Europa leider is op het gebied van connectiviteit. 

42. In elk geval zijn partijen van mening dat de exacte geografische marktafbakening in het midden kan 

blijven voor onderhavig besluit, aangezien de onderhavige transactie hoe dan ook niet tot een 

beperking van de mededinging zal leiden. 

5.2.2 Opvattingen van marktpartijen 

43. Uit het marktonderzoek van de ACM komt naar voren dat de metropoolregio Amsterdam in Europa 

een belangrijk internetknooppunt vormt.
12

 De datacenters in de metropoolregio huisvesten het 

internetknooppunt. Via het internetknooppunt in de metropoolregio Amsterdam kan het overgrote 

deel van de Europese consumenten op hoog niveau bediend worden. In het internetknooppunt 

komen veel netwerken samen en is een groot aantal afnemers aanwezig. Een aantal marktpartijen 

geeft aan dat met name de datacenters die gevestigd zijn op het Science Park in Amsterdam een 

belangrijk knooppunt vormen vanwege het grote aantal gevestigde partijen en connecties.  

44. De aanwezigheid in een internetknooppunt biedt afnemers verschillende voordelen. Het 

voornaamste voordeel is de aanwezigheid van derden met wie een connectie gemaakt kan worden. 

De beperkte afstanden tussen de afnemers brengen als voordelen mee dat de latency
13

 beperkt is, 

connecties snel en tegen geringe kosten kunnen worden gerealiseerd en dat het risico op uitval 

beperkt is. 

45. Het marktonderzoek wijst uit dat datacenters binnen een straal van 50 kilometer alternatieven voor 

elkaar kunnen zijn. Daarbij merken de respondenten evenwel op dat wanneer latency en een 

betrouwbare verbinding belangrijk zijn, afnemers er naar zullen streven zo dicht mogelijk bij het 

internetknooppunt gevestigd te zijn. De reeds bestaande aanwezigheid van een groot aantal 

afnemers van colocatiediensten in de metropoolregio Amsterdam zorgt daarbij voor een 

aanzuigende werking op andere partijen. 

46. Momenteel heroverwegen Gemeente Amsterdam en Gemeente Haarlemmermeer hun 

vestigingsbeleid ten aanzien van datacenters.
14

 In reactie hierop geven marktpartijen aan dat 

aangrenzende gemeenten alternatieven kunnen vormen voor datacenters in de gemeenten 

                                                        
12

 Andere grote internetknooppunten in Europa zijn Frankfurt, Londen en Parijs. 
13

 De vertraging in de overdracht van data. 
14

 Persbericht Gemeente Amsterdam van 12 juli 2019 met de titel ‘Meer regie op vestiging van datacenters in Amsterdam 

en Haarlemmermeer’. 
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Amsterdam en Haarlemmermeer. Tegelijkertijd speelt er bij een enkele respondent ook zorgen over 

een eventuele verandering van het vestigingsbeleid. 

47. Naast de regionale karakteristieken spelen ook mondiale aspecten een rol. Zo laat het 

marktonderzoek zien dat de wereldwijde aanwezigheid van een aanbieder van datacenters een 

voordeel kan bieden voor mondiaal opererende ondernemingen. Voor deze ondernemers kan een 

one-stop-shop oplossing een overweging vormen bij de selectie van een datacenter om hun 

diensten in onder te brengen.  

5.2.3 Beoordeling door de ACM 

48. De Europese Commissie is in de genoemde beschikking van oordeel dat een straal van 50 kilometer 

rondom metropoolgebieden, waaronder in dat besluit ook specifiek de metropoolregio Amsterdam, 

de relevante geografische markt vormt en dat de metropoolgebieden niet onderling substitueerbaar 

zijn vanuit de vraagzijde.
15

 Het marktonderzoek van de ACM geeft geen aanleiding om af te wijken 

van genoemd besluit van de Europese Commissie. 

49. Zodoende gaat de ACM, bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie, uit van een 

relevante markt voor de levering van colocatiediensten door externe datacenters die een omvang 

heeft van een straal van 50 kilometer rondom de metropoolregio Amsterdam. Hierbij merkt de ACM 

op dat ook een geografische marktafbakening op basis van een eventuele ruimere straal geen 

significante beperking van de mededinging tot gevolg zal hebben. 

5.3 Gevolgen van de concentratie 

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

Daarin concludeert de ACM dat onderhavige concentratie niet tot een beperking van de mededinging 

leidt. Paragraaf 6.3.1 bevat de opvattingen van partijen. In paragraaf 6.3.2 beschrijft de ACM de visie 

van marktpartijen op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie. Tot slot bevat 

paragraaf 6.3.3 de beoordeling van de ACM. 

5.3.1 Opvattingen van partijen 

51. Volgens partijen vormt de voorgenomen concentratie geen significante belemmering van de 

daadwerkelijke mededinging in Nederland en in de metropoolregio Amsterdam. 

52. InterXion heeft buiten de metropoolregio Amsterdam in Nederland geen datacenters, DRT heeft 

daarentegen één datacenter buiten de metropoolregio Amsterdam, in Groningen. Partijen geven aan 

dat het datacenter in Groningen geen invloed heeft op de concurrentiesituatie in Amsterdam 

aangezien deze zich buiten een straal van 50 kilometer rondom de metropoolregio Amsterdam 

bevindt. 

53. Daarnaast wijzen partijen op het marktaandeel van de gecombineerde entiteit dat, gemeten naar 

aanbod op basis van omzet, (beschikbare) vloeroppervlak, (beschikbare) capaciteit, peering partners 

en internetverkeer, in alle gevallen onder de 30% blijft. 

54. Tot slot geven partijen te kennen dat InterXion met name retail colocatie datacenterdiensten biedt, 

terwijl DRT met name wholesale datacenters aanbiedt. 
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5.3.2 Opvattingen van marktpartijen 

55. Het marktonderzoek bevestigt dat InterXion zich met name als aanbieder van retail datacenters 

profileert, terwijl DRT zich met name richt op het aanbieden van wholesale datacenters. Daarbij 

merken verscheidene respondenten op dat DRT recent met twee retail datacenters actief is 

geworden in de metropoolregio Amsterdam. De marktpartijen geven aan DRT en InterXion 

voornamelijk te zien als partijen die elkaar complementeren in hun activiteiten. 

56. Marktpartijen geven aan dat verscheidene aspecten relevant zijn voor het bepalen van de positie van 

aanbieders op de markt voor de levering van colocatiediensten door externe datacenters. Daarbij 

wijzen zij op de daadwerkelijke gebruikte en beschikbare capaciteit (IT-load), het nog beschikbare 

vloeroppervlakte en het aantal partijen dat een datacenter huisvest. Marktpartijen schatten in dat als 

gevolg van de voorgenomen concentratie de nieuwe entiteit een nummer één of nummer twee 

positie inneemt, afhankelijk van het aspect dat in ogenschouw wordt genomen. 

57. Marktpartijen geven eenduidig aan dat belangrijke selectiecriteria voor afnemers de prijs en 

connectiviteit zijn. Daarnaast wordt in het marktonderzoek ook service als relevante parameter 

genoemd voor de keuze van een datacenter. 

58. In het marktonderzoek van de ACM worden door afnemers voornamelijk positieve geluiden geuit. 

Deze zien met name op de toename van het aantal aanbieders van datacenters die mondiaal hun 

diensten kunnen aanbieden. Ook zien afnemers synergievoordelen die de voorgenomen 

concentratie met zich mee kunnen brengen als gevolg van het complementaire portfolio van partijen. 

Dientengevolge zou de te vormen entiteit beter in staat zijn om te concurreren en als een ‘one-stop-

shop’ te fungeren naar internationale afnemers. 

59. Vanwege de omvang van de nieuwe entiteit komen in het marktonderzoek ook zorgen naar voren 

vanuit afnemers. Partijen zouden de mogelijkheid hebben om actief te worden op de downstream 

markt voor internetknooppunten. Daarnaast wordt opgemerkt dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie het aantal aanbieders van datacenters op het Science Park daalt naar twee. 

60. Afnemers blijken hoge drempels te ervaren om, voor bestaand gebruik van datacenters, over te 

stappen naar een andere aanbieder. Een overstap wordt als risicovol, duur en tijdrovend beleefd. 

Wanneer afnemers naar een ander datacenter overstappen is dat voornamelijk vanwege uitbreiding 

van capaciteit en consolidatie en. Ondanks deze overstapdrempels, verwacht de meerderheid van 

de in het marktonderzoek gesproken respondenten geen problemen als gevolg van de transactie. 

5.3.3 Beoordeling door de ACM 

61. De ACM acht het op basis van haar onderzoek niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie 

een significante beperking van de mededinging tot gevolg zal hebben op de door de concentratie 

beïnvloede markt. 

Horizontale effecten - Metropoolregio Amsterdam 

62. De activiteiten van partijen overlappen in de metropoolregio Amsterdam. Voor de metropoolregio 

Amsterdam blijven de marktaandelen op alle mogelijke relevante markten en op basis van alle 

relevante berekenwijzen onder de 30%. Bij het bepalen van het marktaandeel heeft de ACM 

gekeken naar de marktaandelen op basis van (i) omzet, (ii) IT-load/capaciteit (gebruikt, beschikbaar, 

totaal), (iii) netto vloeroppervlakte (gebruikt, beschikbaar, totaal), (iv) aantal peering-netwerken en (v) 

de hoeveelheid internetverkeer die in het de datacenters wordt getransporteerd. 
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 DRT InterXion Gezamenlijk 

Omzet (EUR) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Gebruikt vloeroppervlak (m
2
) [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Beschikbare vloeroppervlak (m
2
) [0-5]% [20-30]% [20-30]% 

Totaal vloeroppervlak (m
2
) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Gebruikte capaciteit (MW/IT) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Beschikbare capaciteit (MW/IT) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Totale capaciteit (MW/IT) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Peering-partners (#) [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

Internet-verkeer (TB)   [10-20]% 

Tabel 1  Marktaandelen partijen in 2018 op basis van diverse grootheden.
16, *

 

63. De markt voor colocatiediensten wordt gekenmerkt door relatief hoge overstapdrempels en een laag 

klantverloop. Uit gesprekken met marktpartijen, de antwoorden van partijen en het besluit van de 

Europese Commissie blijkt dat er significante kosten gemoeid zijn met het overstappen naar een 

andere provider en dat dit in de praktijk weinig gebeurt.  

64. Dit vormt een aanwijzing dat de mate van druk die partijen ondervinden bij het concurreren voor 

klanten het beste kan worden vastgesteld aan de hand van beschikbare (vrije) capaciteit in termen 

van netto vloeroppervlakte en IT-load/capaciteit. Ook wanneer gerekend wordt met beschikbare 

capaciteit in termen van vloeroppervlakte en vermogen komen de marktaandelen van partijen niet 

boven de 30% uit.  

65. Uit het marktonderzoek en de melding van partijen is naar voren gekomen dat InterXion relatief sterk 

aanwezig is op het mogelijke ‘retail-segment’, terwijl DRT zich hoofdzakelijk richt op het aanbieden 

van wholesale diensten. Hieruit valt op te maken dat partijen niet elkaars meest nabije concurrent 

zijn, maar eerder complementair in hun activiteiten. Tevens kan opgemerkt worden dat de 

activiteiten van partijen beperkt overlappen bij een eventuele nadere segmentatie naar het 

aanbieden van retail en wholesale diensten. Zodoende zou ook in het geval van een dergelijke 

nadere segmentatie de concentratie geen significante beperking op de mededinging tot gevolg 

hebben. 

66. Ook wanneer de markt nader gesegmenteerd zou worden naar externe colocatiediensten tussen 

carrier-neutral en carrier-owned aanbieders, zou de concentratie geen significante beperking van de 

mededinging tot gevolg hebben. Het aandeel van carrier-owned colocatiediensten in de 

metropoolregio Amsterdam is met 3,5 procent marktaandeel op basis van gerealiseerde omzet zeer 

summier. 

Verticale effecten - Metropoolregio Amsterdam 

67. DRT is actief op de downstream markt voor internetknooppunten, echter niet in de metropoolregio 

Amsterdam. InterXion biedt deze dienst enkel als wederverkoper van AMS-IX aan. De nieuwe 

entiteit kan er voor kiezen om haar colocatiediensten te koppelen aan haar aanbod voor 

internetknooppunten. Een marktpartij ziet hier op het Science Park een risico vanwege de grote 

concentratie afnemers.  
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Data Center Association, (iv) PeeringDB.com en (v) https://www.ams-ix.net/ams/documentation/colocation-traffic-ams. 
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68. In de geschetste situatie zouden partijen na de concentratie als een geïntegreerde onderneming 

fungeren, welke zowel datacenters als internetknooppunten aanbiedt. Een mogelijke zorg is dat 

partijen na de concentratie de bovenwaartse bron, de ruimte in datacenters, afschermen voor niet-

geïntegreerde partijen die de (ruimte in) datacenters nodig hebben om te kunnen concurreren. Deze 

niet-geïntegreerde partijen, die alleen met het aanbieden van internetknooppunten op de markt actief 

zijn, zouden dan niet of minder effectief kunnen concurreren. 

69. Een voorwaarde voor het doen slagen van een dergelijke strategie is een aanzienlijke mate van 

marktmacht van partijen op de bovenwaartse markt.
17

 In onderhavig geval ligt het marktaandeel van 

partijen op de bovenwaartse markt (de levering van colocatiediensten door externe datacenters) 

echter onder de 30%. Gezien dit beperkte marktaandeel zouden aanbieders van 

internetknooppunten in onderhavige concentratie voldoende alternatieve mogelijkheden hebben om 

hun internetknooppunten onder te brengen. Zodoende acht de ACM het, in onderhavige 

concentratie, niet waarschijnlijk dat partijen de mogelijkheid hebben de beschreven bronafscherming 

uit te voeren op een wijze die de mededinging op de neerwaartse markt zou schaden. 

Conclusie gevolgen van de concentratie  
70. Gezien het voorgaande acht de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie een 

significante beperking van de mededinging tot gevolg zal hebben op de markt voor de levering van 

colocatiediensten door externe datacenters in de metropoolregio Amsterdam. 

6 Conclusie 

71. DRT en InterXion hebben aan de ACM gemeld dat DRT de zeggenschap wil verkrijgen over 

InterXion. 

72. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat 

deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. Daarom stelt de ACM vast dat DRT en InterXion geen 

vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie.  

Datum: 7 februari 2020 
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