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I. MELDING

1. Op 14 juli 2003 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een

melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Johnson Controls International B.V. voornemens is

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Sicar B.V.

Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 135 van 17 juli 2003.

II. PARTIJEN

2. Johnson Controls International B.V. (hierna: JCI) is een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Zij maakt onderdeel uit van de Johnson Controls Group

(hierna: JCG), met aan het hoofd Johnson Controls Inc., gevestigd in de Verenigde Staten.

3. JCG is actief op twee gebieden, te weten enerzijds het ontwikkelen en leveren van onderdelen

voor de automobielindustrie en anderzijds het ontwikkelen en leveren van beheers- en regelsystemen

voor gebouwen. Het ontwikkelen en leveren van auto-onderdelen omvat geïntegreerde systemen voor

autozittingen en auto-interieurs en het ontwikkelen en leveren van accu’s voor auto’s. Bij het

ontwikkelen en leveren van dergelijke systemen kan worden gedacht aan systemen voor

autozittingen, hek- en garageopeners, instrumentenpanelen, hoofdsteunen, opslag en (muziek)

installaties.

4. Sicar B.V. (hierna: Sicar) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar

Nederlands recht. De aandelen in Sicar worden thans gehouden door JCI (50%) en ECA (50%,

waarvan 13% via haar dochteronderneming  IPCA Autobekleding B.V).

5. Sicar is actief op het gebied van het ontwikkelen, assembleren en leveren van complete

interieurs ten behoeve van de automobielindustrie. Sicar heeft één afnemer, Nedcar (Netherlands Car

B.V.). De activiteiten ten behoeve van deze afnemer zijn beperkt tot het samenstellen produceren en

verkopen van complete autozittingen.

III. DE GEMELDE OPERATIE
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7. JCI zal naast haar huidige 50% van de aandelen in Sicar, de overige 50% van de aandelen

overnemen die thans worden gehouden door ECA N.V., waarmee JCI uitsluitende zeggenschap

verkrijgt over Sicar. De ‘Agreement for the Sale and Purchase of the entire issued and outstanding share

capital of Sicar B.V.” d.d. 11 juni 2003 is door partijen bij de melding overgelegd.

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

8. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b van de

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 7 omschreven transactie leidt er toe dat JCI uitsluitende

zeggenschap zal verkrijgen over Sicar.

9. Betrokken ondernemingen zijn JCI en Sicar.

10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde

concentratietoezicht valt.

V. BEOORDELING

A. RELEVANTE MARKTEN

Rel evant e pr oduct mar kt

11. Partijen geven aan dat hun activiteiten overlappen op het gebied van het samenstellen,

produceren en leveren van complete standaard autozittingen. Partijen verwijzen in dit verband naar de

beschikking van de Europese Commissie in de zaak Lear/Keiper.1 In deze zaak bakent de Europese

Commissie de markt, waarop JCG en Sicar op dit moment beide actief zijn, af als de markt voor het

op korte termijn kunnen leveren van complete standaard autozittingen aan autofabrikanten. Deze

markt is volgens de Europese Commissie te onderscheiden van de markt voor het leveren van

speciale zittingen. Standaardzittingen worden exclusief geleverd aan de autofabrikant en worden

specifiek ontworpen voor een bepaald type auto. De leverancier moet op deze markt in staat zijn grote

volumes op zeer korte termijn te leveren. Andere specifieke kenmerken van deze markt zijn: know

how op het gebied van logistiek en ketenmanagement en een barrière voor toetreders tot de markt

wegens de investeringen die de leverancier moet aangaan teneinde verzekerd te zijn van een snelle

levering van haar eigen onderdelen.

12. In navolging van de Europese Commissie kan in de onderhavige zaak worden uitgegaan van

de markt voor met zeer korte levertijden kunnen leveren van complete standaard autozittingen aan

                                                                
1 Beschikking van de Europese Commissie van 22 juli 1997 in de zaak IV/M.937 – Lear /  Kneiper, punten 7-12.
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autofabrikanten als de relevante productmarkt. In het navolgende zal deze markt worden omschreven

als de markt voor het leveren van complete standaard autozittingen aan autofabrikanten.

Rel evant e geogr af ische mar kt

13. Onder verwijzing naar de Beschikking van de Europese Commissie in de zaak Lear/Keiper2,

geven partijen aan dat de markt voor het leveren van complete standaard autozittingen aan

autofabrikanten Europees van omvang is.

14. In haar beschikking in de zaak Lear/Keiper geeft de Europese Commissie aan dat de markt de

EER als omvang heeft. Hoewel de daadwerkelijke levering regionaal of lokaal is vanwege de vereiste

zeer korte levertijden, kan daar volgens de Europese Commissie geen conclusie aan worden

verbonden voor wat betreft de geografische afbakening van de markt. Aangezien alle Europese

leveranciers worden uitgenodigd te bieden op een nieuw contract en er geen preferenties bestaan

voor nationale leveranciers, is de geografische omvang van de markt de EER.

15. In navolging van de Europese Commissie kan in de onderhavige zaak worden uitgegaan van

een geografische omvang van de markt die de EER behelst.

B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE

16. Partijen schatten de totale marktomvang van de markt voor het leveren van complete

standaard autozittingen aan autofabrikanten in Europa op EUR 10, 5 miljard in 2002. Uitgaande van

deze marktomvang behaalde JCG in Europa in 2002 een marktaandeel van circa [20-30] %. Sicar

behaalde in Europa in 2002 een marktaandeel van slechts circa [0-10] %.

17. De grootste concurrenten van JCG en Sicar op de markt voor het leveren van complete

standaard autozittingen aan autofabrikanten zijn Lear Corporation met een door partijen geschat

marktaandeel van [20-30] % en Faurecia SA met een door partijen geschat marktaandeel van [20-30]

%.

18. In de beschikking van de Europese Commissie in de zaak Lear/Keiper 3 wordt tevens een

beeld geschetst van de vraagmacht van autofabrikanten. Autofabrikanten vragen zoals hierboven al

aangegeven aan meerdere leveranciers offertes en de contracten worden in het algemeen voor de

duur van de productie van een bepaald type auto gegund, zodat de concurrentiedruk om een nieuw

contract te krijgen groot zal zijn. Bovendien hebben autofabrikanten vaak ook een in-house

                                                                
2 Beschikking van de Europese Commissie in de zaak IV/M.937 – Lear /  Kneiper, reeds aangehaald, punt 13 en 14.

3 Beschikking van de Europese Commissie van 22 juli 1997 in de zaak IV/M.937 – Lear /  Kneiper, reeds aangehaald,

punt 16.



Openbaar besluit

4                                              Openbaar besluit

productiebedrijf waar de leveranciers concurrentiedruk van ondervinden en wat de autoleveranciers

een goed inzicht verschaft in de kostenstructuur van de leveranciers.

19. Gezien de zeer geringe toevoeging aan het marktaandeel van JCG door Sicar, de

concurrentiedruk die door de twee concurrerende ondernemingen kan worden uitgeoefend, de

vraagmacht aan de zijde van de autofabrikanten en de aard van de concentratie (van gezamenlijke

naar uitsluitende zeggenschap), is er geen reden om aan te nemen dat door de concentratie een

economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt beperkt.

VII. CONCLUSIE

20. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer

valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen

reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

21. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding

betrekking heeft geen vergunning is vereist.

Datum: 8 augustus 2003

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

W.g.Mr. J. Schönau

Directeur Concentratiecontrole

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


