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I. MELDING 

1. Op 7 april 2004 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 Delta N.V. en N.V. Waterbedrijf Europoort 

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 71 

van 14 april 2004. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 

van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

II.  PARTIJEN 

2. Delta N.V. (hierna: Delta) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De 

grootste aandeelhouder van Delta is de provincie Zeeland. Andere aandeelhouders zijn 

gemeenten in de provincie Zeeland en de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

3. Delta staat aan het hoofd van de Delta-groep. De Delta-groep is met name in Zeeland 

actief op het gebied van het distribueren van energie en water, het opwekken van duurzame 

energie, het distribueren van radio- en televisiesignalen en internetproducten via de kabel, 

telecommunicatiediensten en afvalwerking. De wateractiviteiten van de Delta-groep worden in 

Nederland uitgevoerd door Delta Water Bedrijf B.V. en bestaan uit het produceren/winnen, 

inkopen, zuiveren, distribueren en verkopen van water van verschillende kwaliteiten. 

4. N.V. Waterbedrijf Europoort (hierna: WBE) is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. Aandeelhouders van WBE zijn een groot aantal gemeenten in het zuidelijk deel 

van de provincie Zuid-Holland, waarvan de gemeente Rotterdam verreweg de grootste 

aandeelhouder is (50%). De activiteiten van WBE bestaan uit het produceren/winnen, zuiveren en 

distribueren van water van diverse kwaliteiten. 
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5. Evides N.V. (hierna: Evides) is een nog op te richten naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. Evides zal na oprichting actief zijn op het gebied van het produceren/winnen, 

inkopen, zuiveren, distribueren en verkopen van water van verschillende kwaliteiten. 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

6. De gemelde operatie betreft de samenvoeging van alle wateractiviteiten van Delta met 

alle activiteiten van WBE in een gemeenschappelijke onderneming Evides. De huidige 

aandeelhouders van WBE zullen in Evides gaan participeren via een houdstermaatschappij, B.V. 

Gemeenschappelijk Bezit Evides (hierna: GBE), welke 50% van de aandelen in Evides zal gaan 

houden. De overige 50% van de aandelen in Evides zullen worden gehouden door Delta. Het 

voornemen tot de concentratie is vastgelegd in een door partijen overgelegde 

“Fusieovereenkomst”  d.d. 2 april 2004. 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

7. Partijen stellen zich op het standpunt dat de onderhavige concentratie beoordeeld dient 

te worden als een concentratie in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet waarbij 

Delta en GBE gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over de gemeenschappelijke onderneming 

Evides. Uit overgelegde stukken blijkt dat de besluitvorming binnen Evides door de Algemene 

Vergadering en de Raad van Commissarissen plaatsvindt op basis van volstrekte meerderheid 

van stemmen. Dientengevolge verwerft zowel Delta als GBE, met de verkrijging van 50% van de 

aandelen in Evides, zeggenschap in Evides. 

8. Een vereiste voor toepasselijkheid van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet is, 

dat twee (of meer) ondernemingen een gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen. De 

houdstermaatschappij GBE ontplooit naast het houden van de aandelen in Evides geen andere 

(ondernemings)activiteiten, noch heeft zij zeggenschap in enige andere onderneming dan Evides, 

waardoor GBE niet valt aan te merken als een onderneming in de zin van de Mededingingswet.  

9. Er kan alsnog sprake zijn van de totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

onderneming in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet indien één van de 

aandeelhouders in GBE zeggenschap heeft over GBE en bovendien valt aan te merken als 

onderneming in de zin van de Mededingingswet. Alleen de gemeente Rotterdam heeft, met een 

bezit van 50% van de aandelen, zeggenschap in GBE en dientengevolge (indirect) zeggenschap in 

Evides. Geen van de andere aandeelhouders van GBE beschikt over rechten die haar de 

mogelijkheid verschaffen beslissende invloed uit te oefenen op beslissingen die van essentieel 

belang zijn voor het strategisch commerciële gedrag van Evides en de besluitvorming binnen 

Evides.  



Openbare versie 

 

3                                               Openbare versie 

10. Voor de beoordeling van de vraag of de gemeente Rotterdam in het onderhavige geval 

dient te worden beschouwd als een onderneming in de zin van de Mededingingswet is het van 

belang te bepalen in hoeverre de zeggenschap van de gemeente Rotterdam in Evides wordt 

uitgeoefend door een entiteit die binnen deze gemeente over zelfstandige 

beslissingsbevoegdheid beschikt en die daarnaast ook andere ondernemingsactiviteiten ontplooit 

of controleert.1 Partijen hebben verklaard dat GBE onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid is 

geplaatst van de wethouder Middelen en Sport van de gemeente Rotterdam. GBE is derhalve 

organisatorisch niet in de zojuist bedoelde zin verbonden met andere ondernemingsactiviteiten 

van de gemeente Rotterdam, waardoor ook de gemeente Rotterdam in onderhavig geval niet valt 

aan te merken als onderneming in de zin van de Mededingingswet. 

11. De gemelde operatie moet derhalve worden beschouwd als een concentratie in de zin 

van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven 

transactie leidt er toe dat Delta zeggenschap verkrijgt in WBE. 

12. Betrokken ondernemingen zijn Delta en WBE. 

13. 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 

(i) Drinkwater 

14. Zowel WBE als Delta is actief op het gebied van drinkwater. Vrijwel alle bedrijven die 

actief zijn op dit gebied zijn verticaal geïntegreerd, dat wil zeggen dat winning, zuivering en 

distributie door hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd. Ook de bij de onderhavige concentratie 

betrokken waterleidingbedrijven zijn verticaal geïntegreerde bedrijven. Hoewel winning, zuivering 

en distributie mogelijk als afzonderlijke activiteiten zouden kunnen worden beschouwd, is in 

                                                           
1 Zie hiervoor het besluit van 22 december 1999 in zaak 1676/Waterbedrijf Europoort – Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 

punt 9, en de Mededeling van de Europese Commissie betreffende de berekening van de omzet in de zin van Verordening 

(EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (98/C 

66/04), nr. 43. 
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eerdere besluiten2 niet uitgegaan van afzonderlijke relevante productmarkten voor deze 

verschillende activiteiten. Een dergelijk onderscheid past ook niet bij de Waterleidingwet3 waaraan 

impliciet de gedachte ten grondslag ligt dat een waterleidingbedrijf binnen haar 

verzorgingsgebied zorgdraagt voor de watervoorziening en wel het gehele proces van productie 

tot levering aan de eindgebruiker.  

15. Net als in eerdere besluiten kan in het onderhavige geval worden aangenomen dat 

drinkwater in beginsel tot één productmarkt moet worden gerekend. Afgezien van eventuele 

(relatief kleine) kwaliteitsverschillen is drinkwater een overwegend homogeen product. Qua prijs 

en productkenmerken onderscheidt het zich in belangrijke mate van andere producten. 

(ii) Industrieel water 

16. Bepaalde ondernemingen gebruiken water als grondstof of als productiemiddel. Hiervoor 

kunnen zij drinkwater gebruiken maar ook andere kwaliteiten water. In tegenstelling tot 

drinkwater betreft het een range van producten.4 Afnemers van industrieel water hebben ruwweg 

de volgende mogelijkheden om in hun waterbehoefte te voorzien5: (i) via een waterleidingbedrijf 

door middel van een (al dan niet specifiek hiertoe bestemd) leidingnetwerk en (ii) via decentrale 

productie van industrieel water, op basis van water dat in de directe omgeving van de afnemer 

wordt gewonnen (hierna ook: lokale winning). Dit laatste water wordt veelal gezuiverd met 

behulp van membraanfiltratie of andere technieken. De keuze tussen deze mogelijkheden is 

onder meer afhankelijk van de vereiste kwaliteit en de benodigde hoeveelheid water, de 

beschikbaarheid van te zuiveren oppervlakte- of grondwater in de omgeving, de vereiste 

vergunningen voor lokale winning en de opstart- en leveringskosten van de verschillende 

mogelijkheden. 

17. Uit marktonderzoek in onderhavige zaak blijkt dat vrijwel alle afnemers binnen het 

verzorgingsgebied van Delta en WBE hun water voor industrieel gebruik op dit moment afnemen 

                                                           
2 Zie het besluit van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, punt 15 en het besluit van 26 april 

2002 in zaak 2866/Nuon Water – Waterbedrijf Gelderland – Waterleiding Maatschappij Overijssel, punt 14. 
3 Wet van 6 april 1957, Stb. 150, houdende regelen met betrekking tot het toezicht op waterleidingbedrijven en tot de 

organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. 

4 In de VEWIN Waterleidingstatistiek wordt een onderscheid gemaakt tussen drinkwater en ‘ander water’ waarbij het 

laatste wordt gedefinieerd als water dat geschikt is voor toepassingen waarvoor een minder hoge kwaliteit nodig is dan 

drinkwater of juist een hogere kwaliteit (demi-water). Onder de minder hoge kwaliteit vallen niet- en half gefilterd water. 

Tot demi-water wordt onder meer gedestilleerd en gedemineraliseerd water gerekend. 

5 Zie het besluit in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, reeds aangehaald, punt 17, het besluit in zaak 

2866/Nuon Water – Waterbedrijf Gelderland – Waterleiding Maatschappij Overijssel, reeds aangehaald, punt 15 en het besluit 

van 1 september 2003 in zaak 1941/Europoort, punt 40. 
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van het waterleidingbedrijf. Of lokale winning ook daadwerkelijk als substituut voor levering door 

een waterleidingbedrijf kan worden gezien en tot dezelfde productmarkt moeten word gerekend is 

in belangrijke mate afhankelijk van de overstapkosten voor de afnemer. Uit onderzoek onder 

marktpartijen door de NMa in onderhavige zaak blijkt dat met name de kosten van de aanleg van 

de infrastructuur een belangrijke rol spelen. Diverse afnemers hebben aangegeven dat zij zeker 

zullen overwegen over te stappen naar een andere aanbieder, indien het waterleidingbedrijf haar 

tarieven met 5 tot 10% zou verhogen. In het geval men over zou stappen, zou men gebruik 

maken van langdurige overeenkomsten om zodoende de aanleg van de infrastructuur terug te 

kunnen verdienen. Andere afnemers geven aan bij een dergelijke tariefsverhoging door het 

waterleidingbedrijf te overwegen om zelf water te gaan winnen en zuiveren.  

18. Evenals in eerdere besluiten6 kan ook in het onderhavige besluit in het midden worden 

gelaten of er op het gebied van industrieel water een onderscheid moet worden gemaakt op basis 

van de in punt 16 genoemde mogelijkheden, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet 

wordt beïnvloed (zie de punten 27 tot en met 32). In deze eerdere besluiten is tevens aangegeven 

dat het denkbaar is een marktafbakening te maken op basis van het soort gebruik van water. 

Water van drinkwaterkwaliteit dat wordt gebruikt voor industriële doeleinden behoort dan tot 

dezelfde markt als (bepaalde soorten) industrieel water, aangezien beide voor een specifieke 

industriële afnemer alternatieven zijn. Ook dit onderscheid kan in het onderhavige geval, evenals 

in de eerdere besluiten, in het midden worden gelaten, aangezien de materiële beoordeling 

hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 27 tot en met 32). 

Rel evant e geogr af ische mar kt en 

(i) Drinkwater 

19. Partijen hebben aangegeven dat de Nederlandse waterleidingbedrijven met betrekking 

tot drinkwater beschikken over wettelijke en bestuursrechtelijke monopolies die ofwel 

voortvloeien uit een aanwijzing in een provinciaal reorganisatieplan (op grond van artikel 21 lid 2 

Waterleidingwet), ofwel zijn verleend op grond van provinciale of gemeentelijke concessies.7 

Naast dit juridisch monopolie kan volgens partijen tevens worden gesproken van een natuurlijk 

                                                           
6 Zie het besluit in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, reeds aangehaald, punt 18, het besluit van 9 januari 

2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, punt 25 en 

het besluit in zaak 2866/Nuon Water – Waterbedrijf Gelderland – Waterleiding Maatschappij Overijssel, reeds aangehaald, 

punt 16. 

7 Overigens zal de Waterleidingwet binnenkort worden gewijzigd. De wijziging heeft onder meer ten doel te verzekeren dat 

het eigendom van de waterleidingbedrijven in handen van de overheid blijft. Op grond van het wetsvoorstel zal aan alle 

drinkwaterleidingbedrijven die op 1 september 2000 drinkwater leveren, het alleenrecht worden gegeven voor de productie 

en levering van drinkwater in hun verzorgingsgebied.  
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monopolie van de waterleidingbedrijven. Dit natuurlijke monopolie vloeit voort uit het karakter 

van de infrastructuur van het waterleidingnet en de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. 

Partijen stellen zich op het standpunt dat er sprake is van regionale monopolies van de 

waterleidingbedrijven op de regionale markten ter grootte van de verschillende 

verzorgingsgebieden. 

20. Met partijen en in overeenstemming met eerdere besluiten kan worden aangenomen dat 

de geografische omvang van de drinkwatermarkten samenvalt met de omvang van de 

verzorgingsgebieden van de betrokken waterleidingbedrijven.8  

(ii) Industrieel water 

21. De Waterleidingwet geldt alleen voor de openbare drinkwatervoorziening en niet voor 

industriewater. Er is derhalve geen sprake van een wettelijk monopolie van waterleidingbedrijven 

op de industriewatermarkt. Derden zijn in beginsel vrij om in een verzorgingsgebied met het 

regionale waterleidingbedrijf te concurreren op de markt voor industriewater.  

22. Uit gegevens van partijen en onderzoek onder marktpartijen in onderhavige zaak blijkt 

dat het leveren van industriewater door waterleidingbedrijven buiten het verzorgingsgebied 

slechts op zeer beperkte schaal voorkomt. Voor zover ondernemingen industriewater van buiten 

het verzorgingsgebied geleverd krijgen, gebeurt dit vanuit locaties die op een relatief korte 

afstand zijn gelegen van de desbetreffende onderneming.  

23. Evenals in eerdere besluiten9 kan in het onderhavige geval de exacte geografische 

afbakening van de mogelijke markt voor industrieel water echter in het midden blijven aangezien 

de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 27 tot en met 32). 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

(i) Drinkwater 

24. Uitgaande van een geografische marktafbakening aan de hand van de 

verzorgingsgebieden van de waterleidingbedrijven kan worden vastgesteld dat de markten 

waarop partijen actief zijn elkaar niet overlappen. 

                                                           
8 Zie het besluit in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, 

reeds aangehaald, punt 28 en het besluit in zaak 2866/Nuon Water – Waterbedrijf Gelderland – Waterleiding Maatschappij 

Overijssel, reeds aangehaald, punt 23. 
9 Zie het besluit in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, 

reeds aangehaald, punt 28 en het besluit in zaak 2866/Nuon Water – Waterbedrijf Gelderland – Waterleiding Maatschappij 

Overijssel, reeds aangehaald, punt 25. 
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25. Ook na de totstandbrenging van de onderhavige concentratie zal er nog steeds een ruim 

aantal andere aanbieders actief zijn op het gebied van de drinkwatervoorziening in Nederland. 

Voor zover er een zekere disciplinerende werking uit zou kunnen gaan van andere 

waterleidingbedrijven buiten de regionale markten waarop partijen actief zijn, blijft daarvan 

derhalve ook na deze concentratie sprake.  

26. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

onderhavige concentratie een eventuele machtspositie op het gebied van drinkwater zal worden 

versterkt. 

(ii) Industrieel water 

27. Voor zover de activiteiten van partijen op het gebied van industriewater worden bezien 

binnen een geografische context die samenvalt met de respectievelijke verzorgingsgebieden, is er 

geen sprake van overlap tussen de activiteiten van Delta en WBE.  

28. Vrijwel alle ondervraagde afnemers hebben aangegeven hun industriewater op dit 

moment af te nemen van het waterleidingbedrijf binnen hun verzorgingsgebied. Gegeven de 

huidige tarieven en leveringscondities van de waterleidingbedrijven zien zij, met name gelet op de 

investeringen die daarmee gemoeid zijn, op dit moment geen aanleiding om over te stappen naar 

een andere leverancier.  

29. Desalniettemin beschouwt het merendeel van de afnemers zowel het afnemen van 

industriewater van waterleidingbedrijven in aangrenzende regio’s, in onderhavig geval 

bijvoorbeeld N.V. Brabant Water10, als lokale winning als reële alternatieven. 

30. Het merendeel van de afnemers heeft aangegeven dat er een disciplinerende werking 

uitgaat van de aanwezigheid van de hierboven genoemde alternatieven. Diverse afnemers geven 

aan over te zullen stappen naar een andere aanbieder, dan wel zelf water te zullen gaan winnen, 

indien partijen hun tarieven met 5 tot 10% zullen verhogen.  

31. Geen van de ondervraagde afnemers heeft aangegeven negatieve gevolgen te verwachten 

van deze concentratie. Als gevolg van de concentratie valt weliswaar een alternatief weg, maar de 

overige alternatieven zorgen voor een voldoende disciplinerende werking. 

32. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat op de markt voor 

industriewater of mogelijke deelmarkten daarbinnen als gevolg van de concentratie een 

                                                           
10 Voor een aantal bedrijven binnen het verzorgingsgebied van Delta vormen ook Belgische waterleidingbedrijven een reëel 

alternatief. 
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economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze wordt belemmerd.  

VI. CONCLUSIE 

33. 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. 

34. 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 mei 2004 

 
 
 
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 

 


