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I. MELDING

1. Op 13 november 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 TenneT B.V. en Coöperatieve

Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., een onderdeel van de Rabobank Groep, voornemens zijn

een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, onder c, van

de Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 223 van 18

november 2003. Volgens deze melding zal de gemeenschappelijke onderneming een

handelsplatform (‘spotmarket’) bieden voor zowel duurzame energiecertificaten als

emissierechten. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van

derden naar voren gebracht.

2. Reeds eerder, d.d. 7 augustus 2003 hebben de bovengenoemde partijen melding gedaan

van een voorgenomen concentratie die betrekking had op de oprichting van een handelsplatform

voor duurzame energiecertificaten.1 Op 11 september 2003 heeft de directeur-generaal van de

Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat voor het tot stand brengen van een

gemeenschappelijke onderneming2 van TenneT B.V. en Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank

B.A., welke onderneming actief zal zijn als handelsplatform (spotmarkt) voor (in eerste instantie)

duurzame energiecertificaten, geen vergunning is vereist. Dit besluit 3461/12 is aan de meldende

partijen op 11 september 2003 bekendgemaakt.

3. Per (fax)brief van 21 oktober 2003 hebben partijen aangegeven dat de samenwerking van

TenneT B.V. en Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. zou worden uitgebreid met andere

verhandelbare certificaten, met name NOx-emissierechten en, in een later stadium, CO2-

emissierechten. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft daarop laten weten dat deze

uitbreiding van activiteiten buiten de grenzen valt van hetgeen beoordeeld is in het in punt 2

genoemde besluit. Hierbij is in aanmerking genomen dat deze uitbreiding volgens het nader

                                                          

1 Zie het besluit van de d-g NMa van 11 september 2003 in zaak 3461/TenneT - Rabobank Nederland.

2 In de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet.
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aangegeven voornemen op zeer korte termijn na de melding van 7 augustus 2003 en het besluit

van 11 september 2003 wordt gerealiseerd. Partijen hebben vervolgens de in punt 1 genoemde

(nieuwe) melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de

Mededingingswet ingediend.

II. PARTIJEN

4. TenneT B.V. (hierna: TenneT) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht,

waarvan de aandelen worden gehouden door de Nederlandse Staat. TenneT is de Nederlandse

Transmission System Operator. Zij is op grond van de Elektriciteitswet 19983 aangewezen als de

onafhankelijke beheerder van het landelijk hoogspanningsnet inclusief de buitenlandverbindingen.

Zij beheert tevens als gevolg van de overname van alle aandelen in B.V. Transportnet Zuid-

Holland het 150 kV-net in Zuid-Holland.4 Voorts verzorgt zij via dochtermaatschappijen onder

meer een spotmarkt voor de (internationale) handel in elektriciteit (APX Spotmarket B.V.), een

veiling van capaciteit op de vijf buitenlandverbindingen van het hoogspanningsnet (TSO Auction

B.V.), de uitgifte van elektronische certificaten (groencertificaten) die “bewijzen van echtheid”

vormen voor duurzaam opgewekte energie (CertiQ B.V.), alsmede de uitvoering van de

subsidietaak in het kader van de wet ter stimulering van de milieukwaliteit van

elektriciteitsproductie (EnerQ B.V.).5

5. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: Rabobank Nederland)

maakt onderdeel uit van de Rabobank Groep. De Rabobank Groep verricht financiële en zakelijke

dienstverlening in ruime zin. Rabobank Nederland opereert als internationale wholesalebank en is

houdstermaatschappij van een groot aantal dochtermaatschappijen, welke maatschappijen actief

zijn op onder meer het gebied van vermogensbeheer, verzekeringen, leasing, participaties en

stockbroking.

6. TenneT en Rabobank Nederland zullen gezamenlijk een handelsplatform (“spotmarkt”)

bieden voor (i) duurzame energiecertificaten, d.w.z. Nederlandse groencertificaten en

internationale zogenoemde Renewable Energy Certificate System certificaten (hierna: RECS

certificaten) en (ii) NOx- en (in latere instantie) CO2-emissierechten.

                                                          

3 Artikel 10, lid 2 van de Elektriciteitswet 1998.

4 Zie het besluit van de d-g NMa van 13 oktober 2003 in zaak 3672/TenneT – TZH.

5 EnerQ B.V. houdt zich bezig met de uitbetaling van de MEP-subsidies op basis van groencertificaten aan producenten

van milieubewuste elektriciteit. MEP staat voor milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie en is een subsidieregeling

waarmee de opwekking van milieubewuste elektriciteit in Nederland uit bijvoorbeeld wind, zon en warmtekracht-

installaties wordt gestimuleerd.
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III. DE GEMELDE OPERATIE

7. Zoals in de punten 1 en 6 reeds is vermeld, betreft de gemelde operatie de oprichting

door TenneT en Rabobank Nederland van een handelsplatform voor duurzame energiecertificaten

en emissierechten.

8. Het voornemen tot de concentratie is vastgelegd in een door partijen bij de melding

overgelegde “overeenkomst tot het verrichten van onderzoek” d.d. 19 februari 2002, in concept

statuten van de op te richten vennootschap d.d. 5 december 2002 en in een concept “ joint-

venture overeenkomst”  d.d. 7 augustus 2003. Volgens deze overeenkomst zijn partijen

“gezamenlijk gepositioneerd om de handel in groencertificaten en RECS certificaten en door

partijen eventueel nader overeen te komen andere certificaten vorm te geven en wensen derhalve

op dit gebied te gaan samenwerken”. TenneT en Rabobank Nederland zijn inmiddels

overeengekomen de activiteiten op het gebied van duurzame energiecertificaten uit te breiden tot

NOx-emissierechten en, in de minder nabije toekomst, tevens CO2-emissierechten.

9. Per brief d.d. 3 december 2003 hebben partijen aangegeven dat de activiteiten van het

handelsplatform zullen worden ondergebracht in drie vennootschappen. De handel in duurzame

energiecertificaten zal volgens partijen verlopen via CertiChange B.V. (hierna: CertiChange), de

handel in NOx-emissierechten via EEeXchange6 B.V. (hierna: EEeXchange) en de handel in CO2-

emissierechten via een nog op te richten vennootschap. Voorts hebben partijen aangegeven dat

deze drie vennootschappen dezelfde bestuurder zullen hebben, dat het gedetacheerde personeel

voor de drie vennootschappen tegelijk werkzaam zal zijn en dat de vennootschappen, voorzover

dat nuttig is, gebruik zullen maken van dezelfde activa, waaronder licenties voor software en

intellectuele eigendomsrechten. Bovendien zullen de drie vennootschappen onder één

handelsnaam “NewValues” naar buiten treden. De recent gestarte website van NewValues7 stelt

dat New Values op dit moment “onder één dak” toegang biedt tot twee elektronische

handelsplaatsen, gecombineerd met een kenniscentrum dat handelsondersteunende informatie

biedt: CertiChange voor de handel in groencertificaten en EEeXchange voor de handel in NOx-

emissierechten. Volgens de website zal daar in 2004 een marktplaats voor handel in CO2-

emissierechten aan worden toegevoegd.

10. Gelet op het bovenstaande en hetgeen in de punten 25 en 26 is opgemerkt, kan worden

geconcludeerd dat er sprake is van een economische samenhang tussen de hierboven in punt 9

genoemde drie vennootschappen.8 Zij maken deel uit van dezelfde economische entiteit. Derhalve

zal de voorgenomen transactie in het hierna volgende worden beoordeeld als de oprichting van

                                                          

6 Staat voor Environmental Emission Exchange.

7 Bron: www.newvalues.nl.

8 Vergelijk het besluit van de d-g NMa van 7 juli 1999 in zaak 1132/FCDF – De Kievit, de punten 14 tot en met 34.
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één gemeenschappelijke onderneming. De reeds genoemde drie vennootschappen zullen

gezamenlijk worden aangeduid als NewValues.

Achtergrondinformatie

Duurzame energiecertificaten

11. Teneinde de productie van duurzame (groene) elektriciteit te stimuleren, heeft het

Ministerie van Economische Zaken in 2001 besloten tot de Regeling groencertificaten

Elektriciteitswet 1998.9 Groencertificaten dienen als bewijs dat er evenveel groene elektriciteit is

geproduceerd als er wordt verkocht en maken het tevens mogelijk te handelen in duurzame

elektriciteit. Om in aanmerking te komen voor groencertificaten dient een producent van

duurzame elektriciteit zich te laten registreren bij de regionale netbeheerder, die vervolgens de

netto voeding meet op het elektriciteitsnet. Deze metingen worden maandelijks gestuurd naar

CertiQ B.V. (hierna: CertiQ), dochtermaatschappij van TenneT, alwaar op basis daarvan

groencertificaten worden aangemaakt. Het door CertiQ uitgegeven groencertificaat wordt geboekt

op de rekening van de eigenaar van het groencertificaat. Iedere producent, handelaar, leverancier

of afnemer kan een dergelijke rekening openen. Meer in het bijzonder blijkt uit de Regeling

groencertificaten Elektriciteitswet 1998 dat de eigenaar van de rekening beslist hoeveel

groencertificaten op welke rekening worden geboekt.10

12. De groencertificaten kunnen verhandeld worden, waarbij de eigenaar van het certificaat

aan CertiQ de wens te kennen geeft deze over te boeken naar de groencertificatenrekening van de

koper van het certificaat. Nadat de groencertificaten op een groencertificatenrekening zijn

geboekt, zijn zij een jaar geldig, hetgeen betekent dat een producent, handelaar, leverancier of

afnemer van duurzame elektriciteit de groencertificaten maximaal een jaar kan gebruiken om aan

te tonen dat de door hem geleverde elektriciteit op duurzame wijze is opgewekt. Indien aan

bepaalde voorwaarden is voldaan, kan ook voor in het buitenland op duurzame wijze opgewekte

elektriciteit, welke op het Nederlandse net is ingevoed, een (Nederlands) groencertificaat worden

verkregen.

13. Op grond van Richtlijn 2001/77/EG11 dienen de lidstaten van de Europese Unie te

voorzien in een zogenaamde “Garantie van Oorsprong” van elektriciteit uit hernieuwbare

                                                          

9 Regeling van de Staatssecretaris van Economisch Zaken van 18 december 2002 nr. WJZ 02063206 houdende tweede

wijziging van de regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998 in verband met de wijziging van de artikelen 36a en 36i

van de Wet belastingen op milieugrondslag, Staatscourant 20 december 2002, nummer 246, bladzijde 10.

10 Artikel 6 lid 5 van de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998.

11 Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van

elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, PB EG 2001, L283/33.
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energiebronnen. Vanaf 27 oktober 2003 moeten alle lidstaten beschikken over een

certificatensysteem waarmee kan worden vastgelegd wat de kwaliteit van duurzame

energiebronnen is. Om een efficiënte internationale handel voor duurzame energie te creëren, is

door verschillende internationale partijen, waaronder netbeheerders en marktpartijen, het

Renewable Energy Certificate System (hierna: RECS) opgericht. Met het RECS wordt beoogd te

bevorderen dat certificaten (“Garanties van Oorsprong”) in alle lidstaten kunnen worden

verhandeld; men streeft naar acceptatie door alle lidstaten van RECS als standaard

certificatensysteem. In een aantal Europese landen (waaronder Nederland) worden, indien aan

bepaalde voorwaarden is voldaan, reeds RECS certificaten uitgegeven als bewijs voor de productie

van groene stroom. Deze certificaten zijn vergelijkbaar met de Nederlandse groencertificaten.

Emissierechten

14. Emissiehandel is een aanduiding voor de handel in emissierechten of emissieruimte.

Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere

schadelijke gassen uit te stoten. Het gaat daarbij om de uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden

(NOx) en kooldioxide (CO2). Deze rechten bestaan in Nederland echter op dit moment nog niet,

aangezien de relevante regelgeving nog niet in werking is getreden. Daarvoor wordt de Wet

milieubeheer aangepast. Door het Ministerie van VROM is in maart 2003 een voorontwerp van

het wetsontwerp gepubliceerd.12 Inmiddels is het voorontwerp weer vrij fundamenteel aangepast

om het systeem van CO2-emissiehandel erin te passen.13

15. De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over de hoeveelheid NOx

die een land in 2010 maximaal mag uitstoten. Volgens de in 2001 opgestelde Europese NEC-

richtlijn (NEC staat voor national emission ceilings oftewel nationale emissieplafonds) mag

Nederland in 2010 niet meer dan 260 kiloton NOx uitstoten.14 Volgens gegevens van het

Ministerie van VROM stootte Nederland in 2000 421 kton NOx uit. Tussen 2000 en 2010 moet de

uitstoot bijna gehalveerd worden om aan de vastgelegde nationale emissiedoelstellingen voor

2010 van 231 kton NOx te voldoen.15

                                                          

12 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van een hoofdstuk inzake emissiehandel en de

instelling van een Emissieautoriteit. Zie http:/ /www.vrom.nl/Docs/milieu/Voorontwerpemissiehandel.pdf.

13 Bron: www.vrom.nl.

14 De maximale uitstoot is het zogenaamde 'plafond' oftewel het nationale emissieplafond.

15 Bron: www.vrom.nl.
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16. In juli 2003 heeft het Europees parlement ingestemd met de “Richtlijn inzake CO2-

emissiehandel” .16 Hierin staat dat alle EU-lidstaten in 2005 een systeem voor CO2-emissiehandel

starten. Zoals in punt 14 reeds is opgemerkt, is de Nederlandse overheid bezig deze richtlijn te

implementeren in de Nederlandse wetgeving. Vanaf 1 januari 2005 hebben bepaalde bedrijven in

Nederland een CO2-emissiehandelsvergunning nodig.

17. Volgens de beoogde wet- en regelgeving zal de overheid aan bedrijven in de zware

industrie (men spreekt van inrichtingen) een vastgelegde hoeveelheid emissierechten (een

zogenoemde prestatienorm, emissieplafond of cap) toedelen. Bedrijven die onder de

prestatienorm c.q. het emissieplafond blijven, kunnen hun rechtenoverschot verkopen aan

bedrijven die boven de prestatienorm c.q. het emissieplafond zitten. In een systeem van

emissiehandel kunnen bedrijven die teveel uitstoten zelf beslissen of zij investeren in

emissiereducerende maatregelen óf emissierechten kopen van een bedrijf dat minder uitstoot dan

de opgelegde prestatienorm c.q. het toegekende emissieplafond, dan wel een combinatie van

deze twee opties.17

Werking spotmarkt

18. Zoals in punt 6 reeds is aangegeven, zullen TenneT en Rabobank een handelsplatform

bieden voor de elektronische handel in enerzijds duurzame energiecertificaten en anderzijds

emissierechten die via een spotmarkt anoniem gekocht of verkocht kunnen worden. Blijkens de

website18 die reeds voor CertiChange bestaat, verzorgt zij de registratie als handelaar en helpt zij

bij het openen van een bankrekening en bij de aanmelding bij CertiQ (zie de punten 11 en 12). Zij

staat tevens garant voor de clearing (administratieve verwerking) en settlement (financiële

afwikkeling) van transacties die via de spotmarkt tot stand komen. Ook de internationale handel

volgens het RECS zal op het handelsplatform kunnen plaatsvinden. Op de spotmarkt zal dagelijks

onder meer prijs- en marktinformatie kunnen worden verkregen en komen via het platform

transacties tot stand doordat er automatische matches tussen geplaatste orders worden gemaakt.

CertiChange zal zich richten op alle spelers in de Europese markt, aldus partijen.

19. Volgens partijen is het bovenstaande ook in hoofdlijnen van toepassing op NOx-

emissierechten. EEeXchange zal echter niet zorgdragen voor registratie. In het laatstgenoemde

geval zal registratie verlopen via het Bureau Registratie Emissiehandel, die onderdeel zal zijn van

                                                          

16 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor

de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad,

PB EG 2003, L275/32.

17 Bron: www.vrom.nl.

18 Bron: www.certichange.com.
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de nog op te richten Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)19. Volgens partijen zal EEeXchange zich

richten op de Nederlandse markt.

20. De verwachting van partijen is dat de handel in CO2-emissierechten op een vergelijkbare

wijze zal lopen. Hierover bestaat echter in dit vroege stadium nog onvoldoende zekerheid, aldus

partijen. Tot dusver heeft nog geen allocatie van CO2-emissierechten plaatsgevonden. De

verwachting van partijen is dat de handel in deze rechten pas in 2005 van start zal gaan.

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

21. Voor de beoordeling van de toepasselijkheid van het concentratietoezicht wordt in het

navolgende ingegaan op de vraag of de gemelde operatie resulteert in de totstandbrenging van

een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van een zelfstandige

economische eenheid vervult en die er niet toe leidt dat de oprichtende ondernemingen hun

marktgedrag coördineren.

Gezamenlijke zeggenschap

22. TenneT en Rabobank Nederland zullen ieder 50% van de aandelen in CertiChange

houden. Noch uit de door partijen overgelegde concept statuten d.d. 5 december 2002, noch uit

de concept “ joint-venture overeenkomst”  d.d. 7 augustus 2003, noch anderszins blijkt dat er

bijzondere afspraken of regelingen zijn, waaruit volgt dat aan één der partijen bijzondere rechten

toekomen. Uit de concept statuten van CertiChange blijkt voorts dat de algemene vergadering van

aandeelhouders de bevoegdheid heeft de leden van de directie te benoemen en te ontslaan.

Partijen hebben bevestigd dat hetgeen met betrekking tot CertiChange is opgemerkt over

gezamenlijke zeggenschap ook geldt voor EEeXchange en de nog op te richten vennootschap die

zich zal richten op de handel in CO2-emissierechten.

23. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat TenneT en Rabobank

Nederland gezamenlijke zeggenschap over de gemeenschappelijke onderneming zullen

verkrijgen.

Duurzame zelfstandige economische eenheid

24. Partijen hebben aangegeven dat de gemeenschappelijke onderneming tot stand wordt

gebracht voor onbepaalde duur.

                                                          

19 De NEa is een (onafhankelijke) organisatie die gaat toezien op de emissiehandel.
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25. In het door partijen bij de melding overgelegde Businessplan d.d. 4 september 2002

geven partijen aan dat CertiChange zal beschikken over voldoende financiële middelen: partijen

zullen in het eerste jaar (eenmalig) EUR [0 - 3.000.000,--] � investeren en naar verwachting zal

CertiChange snel na oprichting in haar eigen financiële middelen kunnen voorzien. CertiChange

zal beschikken over in ieder geval [0 - 5] FTE personeel – waaronder een directeur belast met de

dagelijkse bedrijfsvoering – welke [0 - 5] FTE personeel door partijen gedurende in ieder geval de

eerste twee jaren van het bestaan van de jointventure gedetacheerd zal zijn bij CertiChange. Deze

[0 - 5] FTE personeel zou voldoende zijn om CertiChange te laten opereren. Daarnaast is door

partijen aangegeven dat CertiChange zal beschikken over de benodigde hard- en software.

26. Emissierechten zullen volgens partijen via hetzelfde internetportaal en derhalve via

hetzelfde platform kunnen worden verhandeld als duurzame energiecertificaten. Voor het

aanbieden van laatstgenoemde faciliteit zal gebruik worden gemaakt van dezelfde software en

hetzelfde personeel. Voor deze faciliteit zullen TenneT en Rabobank Nederland een additionele

investering in de jointventure doen door de verstrekking van een lening van EUR [0 - 1.000.000,--]

per aandeelhouder.

27. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat het voorgaande afdoende is voor het duurzaam

en zelfstandig operationeel maken van NewValues als handelsplatform voor enerzijds duurzame

energiecertificaten en anderzijds emissierechten.

Geen coördinatie van marktgedrag oprichtende ondernemingen

28. De oprichting van een volwaardige jointventure is normalerwijze een concentratie, tenzij

dit een coördinatie van het concurrentiegedrag van onafhankelijke ondernemingen tot doel of tot

gevolg heeft die waarschijnlijk tot een beperking van de mededinging in de zin van artikel 6 van de

Mededingingswet zal leiden.20 Indien TenneT en Rabobank Nederland zich beide niet begeven op

dezelfde markt als NewValues, en ook geen concurrenten van elkaar zijn op upstream- of

downstreammarkten, zal geen sprake zijn van coördinatiegevaar.

29. Zoals in punt 6 reeds is aangegeven, zullen TenneT en Rabobank Nederland een platform

bieden voor de handel in enerzijds duurzame energiecertificaten en anderzijds emissierechten.

Noch TenneT, noch Rabobank Nederland is in Nederland actief op het gebied van platformen ten

behoeve van de handel in duurzame energiecertificaten of emissierechten. Tevens blijkt uit de

concept “ joint-venture overeenkomst”  d.d. 7 augustus 2003 dat zij gedurende een bepaalde

                                                          
� In deze openbare versie van het besluit zijn bepaalde gegevens, om redenen van vertrouwelijkheid, weergegeven door

middel van een bandbreedte waarbinnen het getal of bedrag zich bevindt; e.e.a. is tussen vierkante haken geplaatst.

20 Vergelijk Mededeling van de Commissie inzake het onderscheid tussen gemeenschappelijke ondernemingen met het

karakter van een concentratie of een samenwerkingsverband in de zin van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB C385 van 31 december 1994, blz. 1), punt 17.
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periode noch direct noch indirect actief zullen worden op deze gebieden. Van welke product- en

geografische markt ook wordt uitgegaan, er is geen sprake van overlap van activiteiten, nu TenneT

en Rabobank Nederland niet beide actief zijn op de mogelijke markten waarop NewValues actief

zal zijn, noch op upstream- of downstreammarkten (zie de punten 35 tot en met 50). Alleen (een

deelneming van) TenneT biedt, buiten Nederland, een platform aan voor de handel in financiële

elektriciteitsderivaten.

30. In het licht van het bovenstaande bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat de

onderhavige concentratie tot de coördinatie van het concurrentiegedrag van de

moederondernemingen zal leiden.

Conclusie

31. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de gemelde operatie een

concentratie is in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet. De hierboven, onder de

punten 7 tot en met 10 beschreven transactie leidt ertoe dat TenneT en Rabobank Nederland

gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over de gemeenschappelijke onderneming.

32. Betrokken ondernemingen zijn TenneT en Rabobank Nederland.

33. 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 (en)

Opvatting van partijen

34. Bij de melding hebben partijen aangegeven dat de relevante productmarkt zou moeten

worden omschreven als de markt voor verhandelbare certificaten die strekken tot bewijs van

groene stroom. Later hebben partijen aangegeven dat de productmarkt mogelijk zou moeten

worden omschreven als de markt voor platformen ten behoeve van de handel in certificaten die

strekken tot bewijs van de opwekking van groene stroom, waarbij zij wel hebben opgemerkt dat de

handel via platformen direct concurreert met de bilaterale handel. Tevens hebben partijen

opgemerkt dat de markt voor platformen ten behoeve van de handel in certificaten die strekken

tot bewijs van de opwekking van groene stroom mogelijk een deelmarkt vormt van een ruimere

markt voor platformen ten behoeve van de financiële handel in elektriciteitsderivaten. Voor wat

betreft emissierechten stellen partijen dat de relevante productmarkt waarop het platform actief
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zal zijn grote gelijkenissen vertoont en zelfs samenvalt met de markt waarop het platform voor de

handel in groencertificaten zich begeeft.

Beoordeling

35. NewValues zal zelf noch als vrager noch als aanbieder actief zijn op het gebied van de

handel in duurzame energiecertificaten en emissierechten. NewValues gaat uitsluitend een

platform bieden voor de handel in enerzijds duurzame energiecertificaten en anderzijds

emissierechten.

36. Momenteel vindt de handel in duurzame energiecertificaten bilateraal (één op één)

plaats. Ten aanzien van deze certificaten zal de handel via de spotmarkt met de bilaterale handel

gaan concurreren, maar deze niet vervangen. Ook emissierechten zullen bilateraal kunnen worden

verhandeld (zie de punten 43 tot en met 49). Een omschrijving van de productmarkt als de markt

voor platformen ten behoeve van de handel in duurzame energiecertificaten en emissierechten

gaat voorbij aan de concurrentiedruk van de bilaterale handel. Vragers en aanbieders op de markt

voor de handel in duurzame energiecertificaten en emissierechten zullen zelf kunnen kiezen of zij

via de bilaterale handel of via de spotmarkt gaan handelen. De relevante markt omvat derhalve

mede andere mogelijkheden waarover vragers en aanbieders beschikken om tot het verhandelen

van enerzijds duurzame energiecertificaten en anderzijds emissierechten te komen, met name

bilaterale handel.

37. Vanuit het perspectief van afnemers zijn duurzame energiecertificaten en (verschillende

soorten) emissierechten niet substitueerbaar. In het onderhavige geval kan in het midden blijven

of een nader onderscheid gemaakt dient te worden tussen enerzijds de handel in duurzame

energiecertificaten en anderzijds de handel in emissierechten, nu de beoordeling hierdoor niet

wijzigt (zie de punten 41 tot en met 50). Ook een eventueel nader onderscheid naar de handel in

verschillende soorten emissierechten (bijvoorbeeld NOx- en CO2-emissierechten) kan in het

onderhavige geval in het midden blijven, nu de beoordeling hierdoor evenmin wijzigt (zie de

punten 43 tot en met 50).

38. In het midden kan blijven of de handel in duurzame energiecertificaten en de handel in

emissierechten deel uitmaken van een bredere markt voor de handel in elektriciteitsderivaten. Het

is aannemelijk dat de gezamenlijke marktpositie van partijen op dit ruimere gebied kleiner zal

zijn.
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Rel evant e geogr af ische mar kt (en)

Opvatting van partijen

39. Partijen zijn van mening dat de markt voor de handel in duurzame energiecertificaten

vooralsnog een nationale omvang heeft, aangezien de grensoverschrijdende handel in

groencertificaten en RECS certificaten tot dusver beperkt is. Partijen zijn tevens van mening dat de

relevante geografische markt voor NOx-emissiehandel nationaal is, aangezien deze rechten

worden uitgegeven op basis van nationale regelgeving. Niet in alle lidstaten van de Europese Unie

is sprake van handel in NOx-emissierechten en, voor zover dat wel zo is, is nog geen sprake van

wederzijdse erkenning van NOx-emissierechten. De relevante geografische markt voor de handel

in CO2-emissierechten is volgens partijen tenminste Europees en mogelijk wereldwijd. Op grond

van artikel 12 van de Richtlijn21 waaraan CO2-emissierechten zijn onderworpen, zijn de lidstaten

verplicht tot erkenning van (onder andere) CO2-emissierechten en moeten deze rechten aan een

ieder binnen de Europese Unie verhandeld kunnen worden. Dit maakt grensoverschrijdende

handel in CO2-emissierechten mogelijk, aldus partijen.

Beoordeling

40. Met partijen kan worden aangenomen dat de markt voor de handel in duurzame

energiecertificaten vooralsnog nationaal is en dat ook de markt voor de handel in NO2-

emissierechten nationaal is. Wel is – met het oog op Richtlijn 2001/77/EG22, het RECS en de

totstandbrenging van de onderhavige spotmarkt – mogelijk dat de markt voor de handel in

duurzame energiecertificaten in de toekomst ruimer dan nationaal kan zijn. In overeenstemming

met de beschikking van de Europese Commissie in de zaak Skydraft/HEW/Hansa Energy Trading23

kan worden aangenomen dat de markt voor de handel in elektriciteitsderivaten waarschijnlijk

ruimer is dan nationaal. Voor wat betreft de handel in duurzame energiecertificaten en de handel

in CO2-emissierechten kan in het onderhavige geval de exacte omvang van de geografische

markten in het midden blijven, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed

(zie de punten 41 tot en met 50). Het is aannemelijk dat indien wordt uitgegaan van (een) ruimere

dan nationale markt(en), de gezamenlijke marktpositie van partijen in dit ruimere geografisch

gebied kleiner zal zijn dan op nationaal niveau.

                                                          

21 Zie voetnoot 15.

22  Zie voetnoot 10.

23 Beschikking van 30 november 1999, COMP/JV.28 – Skydraft/HEW/Hansa Energy Trading.
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B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE

Duurzame energiecertificaten

41. Partijen schatten de huidige, Nederlandse omvang van de handel in groen- en

aanverwante certificaten op circa 2,5 miljoen MWh per jaar. Dit volume zal naar schatting van

partijen de komende jaren toenemen tot circa 3 à 4 miljoen MWh per jaar. Partijen verwachten dat

in het eerste jaar na oprichting van CertiChange ongeveer 30% (uitgaande van een totale

marktomvang van 3 miljoen MWh) van deze certificaten zal worden verhandeld via CertiChange,

hetgeen overeenkomt met een handelsvolume van circa 1 miljoen MWh in dat jaar. Naar

verwachting van partijen zal dit handelsvolume van CertiChange in de daarop volgende drie jaren

jaarlijks met ongeveer 20% toenemen. Uitgaande van de schattingen van partijen van het

handelsvolume, zou CertiChange volgens de opgave van partijen in het tweede jaar een

marktaandeel behalen van tussen de 30% en 40% (uitgaande van een totaal handelsvolume van 3

à 4 miljoen MWh per jaar) en in het derde jaar (uitgaande van een totaal handelsvolume van 4

miljoen MWh per jaar) tussen 30% en 40%.

42. Voorts is het niet aannemelijk dat TenneT een concurrentievoorsprong heeft wegens haar

rol in de uitgifte van groencertificaten (zie de punten 11, 12 en 18). De regionale netbeheerder (of

buitenlandse meetinstantie) meet de netto voeding op het elektriciteitsnet. Deze metingen stuurt

de netbeheerder maandelijks naar CertiQ. In het certificatensysteem worden de meetgegevens

automatisch ontvangen. Op basis van deze meetgegevens worden certificaten automatisch op de

door de producent aangegeven account bijgeschreven. De handelaar kan vervolgens certificaten

overmaken naar andere handelaren, maar hij kan er ook voor kiezen om certificaten te gebruiken

als bewijs van levering van duurzame elektriciteit aan een eindverbruiker. Er is geen direct

verband tussen de uitgifte van groencertificaten en de activiteiten van CertiChange. Als het

groencertificaat eenmaal op de CertiQ rekening is bijgeschreven, kan de eigenaar van het

groencertificaat zelf kiezen voor al dan niet handelen en de vorm van handel. Het enkele feit dat

de rekening wordt beheerd door CertiQ brengt daar geen verandering in. Bovendien is de uitgifte

van groencertificaten wettelijk geregeld (zie punt 11). Ook dient vermeld te worden dat de

werkzaamheden van EnerQ B.V. organisatorisch en functioneel los staan van de werkzaamheden

CertiChange (zie punt 4).

Emissierechten

43. In emissierechten kunnen in principe alle bedrijven handelen die een prestatienorm

opgelegd hebben gekregen. De belangrijkste doelgroepen voor het terugdringen van de NOx-

uitstoot zijn het verkeer en de industrie, bijvoorbeeld energiecentrales, raffinaderijen,

(petro)chemische bedrijven en bedrijven met procesinstallaties zoals bij de productie van staal,
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salpeterzuur en fosfaat.24 De Europese richtlijn vermeldt welke bedrijven mee moeten doen aan

het systeem van CO2-emissiebeperking (zie punt 16). Bijvoorbeeld alle CO2-emissies van

raffinaderijen en cokesfabrieken vallen onder het systeem. Volgens het Ministerie van VROM

kunnen in het systeem van CO2-emissiehandel niet alleen bedrijven die een emissieverplichting

opgelegd hebben gekregen handelen, maar ook andere bedrijven, instellingen en zelfs burgers.25

Ten aanzien van CO2-emissiehandel is de verwachting dat financiële instellingen de verschillende

marktpartijen met elkaar in contact zullen brengen. Zij vervullen dan de functie van makelaar of

broker.26

44. Partijen geven aan dat aangezien de handel in emissierechten nog niet daadwerkelijk van

start is gegaan, het moeilijk is om in dit stadium aan te geven wat de handelsvolumes zullen zijn

op deze markt(en) en welk deel van deze volumes via het handelsplatform van TenneT en

Rabobank Nederland zal verlopen. Naar de schatting van partijen zullen er aanvankelijk 250

industriële inrichtingen zijn die vallen onder de regeling voor NOx-emissierechten die deze

rechten via een platform kunnen verhandelen. Partijen verwachten dat in de periode tot 2010 circa

30 kton NOx-emissierechten verhandeld zal worden. Partijen schatten dat in de periode 2004 tot

2010 gemiddeld circa 10% van het totale volume aan NOx-emissiehandel (geschat handelsvolume

ten opzichte van de prestatienorm) zal worden verhandeld via het platform van TenneT en

Rabobank Nederland.

45. Voor wat betreft CO2-emissierechten geven partijen aan dat de marktdeelnemers binnen

Europa in eerste instantie waarschijnlijk 4500 industriële inrichtingen betreffen, waarvan circa 100

in Nederland. Wereldwijd zal dit aantal uiteraard aanzienlijk hoger liggen. De prestatienorm voor

de Europese Unie is volgens de opgave van partijen 3.068,1 megaton.27 Het streven van partijen is

dat in 2010 circa 190 megaton wordt verhandeld via het handelsplatform, hetgeen circa 6% is van

de Europese prestatienorm en een veel kleiner deel van het totale wereldwijde volume.

46. Met de handel in emissierechten kan de industrie zijn bijdrage aan de nationale

emissietaakstellingen leveren. Emissiehandel heeft als voordeel dat in die bedrijven reducties

worden gerealiseerd waar dat relatief het goedkoopst is. Bedrijven die hoge kosten moeten maken

om de reducties te bewerkstelligen, kunnen zelf kiezen hoe zij aan de norm voldoen: òf zij

investeren zelf in reducerende maatregelen òf zij kopen reducties van bedrijven die rechten

overhebben (en doen derhalve mee aan het handelssysteem). Een bedrijf dat meer uitstoot dan de

                                                          

24 Bron: http:/ /www.vrom.nl.

25 Bron: http:/ /www.vrom.nl.

26 Bron: http:/ /www.vrom.nl.

27 Bron: The Economic Effects of EU-Wide Industry-Level Emission Trading to Reduce Greenhouse Gases, Results from

PRIMES Energy Systems Model, mei 2000, Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical

University of Athens.
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prestatienorm is wel verplicht om emissierechten te kopen. Een bedrijf dat door maatregelen de

emissie tot onder de prestatienorm verlaagt, is echter niet verplicht zijn overschot aan

emissierechten te verkopen. De verkopende bedrijven zijn bedrijven die hun uitstoot verder

kunnen terugdringen dan noodzakelijk; zij hebben als het ware een overschot aan emissieruimte.

Door hun overschot aan rechten te verkopen, verdienen deze bedrijven (een deel van) hun

investeringen terug.28

Beoordeling

47. Voor de beoordeling van de onderhavige transactie is van belang dat nog geen enkele

marktpartij in Nederland tot op heden de handel in enerzijds duurzame energiecertificaten en

anderzijds emissierechten via een centraal handelsplatform faciliteert. Op dit moment is in

Nederland ten aanzien van duurzame energiecertificaten alleen bilaterale handel mogelijk. Zoals

in punt 14 reeds is opgemerkt, bestaan emissierechten op dit moment nog niet. Het aanbieden

van een centraal handelsplatform waarop verschillende vragers en aanbieders bij elkaar komen,

kan, mits het systeem goed functioneert, leiden tot een vergroting van de concurrentie in de

handel in zowel duurzame energiecertificaten als emissierechten.29

48. NewValues zal als aanbieder van deze faciliteiten haar positie op de markt(en) nog

dienen te veroveren. Gezien de omvang van de investeringen van TenneT en Rabobank

Nederland, is toetreding door andere spelers tot de relevante markt(en) echter zeer wel mogelijk

(zie de punten 25 en 26).

49. Bovendien dient niet uit het oog te worden verloren dat handel via de spotmarkt in

duurzame energiecertificaten direct concurreert met de bilaterale handel. Hetzelfde zal voor de

handel in emissierechten gelden. Het staat bedrijven vrij te bepalen hoe zij zowel hun duurzame

energiecertificaten als emissierechten verhandelen. De diverse bedrijven kunnen via een

handelsplatform emissierechten verhandelen of onderling via bilaterale transacties. Bedrijven

kunnen daartoe zichzelf op de markt presenteren als mogelijke kopers of verkopers.

50. Gelet op het bovenstaande bestaat er geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen

concentratie leidt tot het ontstaan van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat de

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze

wordt belemmerd.

                                                          

28 Bron: http:/ /www.vrom.nl.

29 Vergelijk het besluit van de d-g NMa van 8 maart 1999 in de zaak 1229/United News & Media – Bloomberg, punt 27 e.v.
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VI. CONCLUSIE

51. 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.

52. 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: 11 december 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.


