
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 2147/ Omnigraph - Blikman & Sartorius 

 

I. MELDING

1. Op 18 oktober 2000 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 Omnigraph Group B.V. (hierna: Omnigraph) voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over Blikman & Sartorius B.V. (hierna: Blikman & 

Sartorius). Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 204 van 20 

oktober 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Omnigraph is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Haar 

aandelen zijn voor 93% in handen van MAN Roland Druckmaschinen AG 

(hierna: MAN Roland). Ferrostaal AG (hierna: Ferrostaal) houdt de overige 7% 

van de aandelen. MAN Roland en Ferrostaal zijn beide dochterondernemingen 

van MAN AG (hierna: MAN) die aan het hoofd staat van de zgn. MAN-groep. 

3. Blikman & Sartorius is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. 

Zij is een 100%-dochteronderneming van Internatio-Mller N.V. 

4. Omigraph en Blikman & Sartorius zijn beide actief op het gebied van 

distributie en onderhoud van grafische systemen, waaronder begrepen: het 

onderhoud van verkochte drukpersen, de verkoop en onderhoud van producten 

in de pre-press markt en in de after-press markt, de distributie van 

verbruiksmaterialen, reserveonderdelen en de distributie van tweedehands 

drukpersen. Omnigraph is door middel van haar 100%-

dochtervennootschappen actief in Nederland, Belgi, Luxemburg, het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Zwitserland, Itali, Spanje en Portugal. Blikman & 

Sartorius is vrijwel uitsluitend actief in Nederland. De MAN-groep is een 

conglomeraat van ondernemingen werkzaam in, onder meer, de sectoren 

commercile voertuigen, dieselmotoren en -generatoren, staal en industrile 

(waaronder grafische) systemen.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie is de verkrijging van alle aandelen in Blikman & 

Sartorius door Omnigraph. Het voornemen hiertoe is neergelegd in een 



overgelegde voor-overeenkomst d.d. 7 september 2000 tussen Omnigraph en 

Internatio-Mller N.V. 

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie 

leidt er toe dat MAN, via haar dochtermaatschappij Omnigraph, uitsluitende 

zeggenschap verkrijgt over Blikman & Sartorius.

7. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn MAN en Blikman 

& Sartorius.

8. 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

Relevante productmarkt(en)

Opvattingen van partijen

9. Volgens partijen is er sprake van een markt voor distributie en onderhoud 

van grafische systemen. Zij wijzen erop dat deze markt mogelijk nader 

onderverdeeld kan worden in de volgende deelmarkten:

- pre-press (distributie en onderhoud van producten/installaties nodig in het 

kader van de voorbereiding van drukwerk, zoals bijvoorbeeld printplaten, 

scanners etc.);

- distributie en onderhoud van drukpersen (vellen- en rotatiepersen). Partijen 

geven aan dat hier mogelijk een nader onderscheid kan worden gemaakt naar: 

pico segment (kleiner dan 50 x 70 cm); klein segment (50 x 70 cm); middel 

segment (70 x 100 cm); groot segment (groter dan 70 x 100 cm). Verder 

wijzen partijen erop dat mogelijk een nadere onderverdeling zou kunnen 

worden gemaakt van de markt voor distributie en onderhoud van drukpersen 

naar enerzijds vellenpersen en anderzijds rotatiepersen;

- after-press (distributie en onderhoud van producten/installaties nodig voor de 

nabewerking van drukwerk, zoals bijvoorbeeld snijmachines, naaimachines, 

vouwmachines etc.);

- distributie van verbruiksmiddelen (bijvoorbeeld, chemicalin, inkt, films etc.); 

- distributie van tweedehands drukpersen; 

- distributie van reserve-onderdelen. 

Partijen zijn beide actief op alle bovengenoemde gebieden.



10. Partijen wijzen erop dat, indien naar de aanbodzijde van de markt voor 

distributie en onderhoud van grafische systemen wordt gekeken, doorgaans 

iedere distributeur van drukpersen een volledige product- en dienstenreeks 

aanbiedt en dus streeft naar totale service. Volgens partijen zijn de 

verschillende producten en diensten, zowel bezien vanuit de aanbodzijde als 

vanuit de vraagzijde, complementair aan elkaar en niet substitueerbaar.

Beoordeling

11. In het onderhavige geval kan echter in het midden gelaten worden of dient 

te worden uitgegaan van een markt voor distributie en onderhoud van grafische 

systemen of dat deze markt nader dient te worden onderverdeeld zoals door 

partijen aangegeven, aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt 

(zie punten 14-18). 

Relevante geografische markt(en)

12. Partijen zijn van mening dat de markt voor distributie en onderhoud van 

grafische systemen en alle hierboven in punt 9 onderscheiden mogelijke 

markten nationaal[1] van omvang zijn, met uitzondering van die voor 

tweedehands drukpersen en verbruiksmiddelen, die volgens partijen minimaal 

Europees zijn.

13. Met partijen kan worden aangenomen dat de mogelijk te onderscheiden 

markt voor distributie en onderhoud van drukpersen nationaal van omvang is. 

De producenten van drukpersen organiseren de distributie van hun producten 

in het algemeen per land. Daarnaast is de aanwezigheid van service en 

onderhoud op nationaal niveau voor veel kopers van doorslaggevend belang bij 

aankoop. Het kan in het midden worden gelaten of de geografische 

marktomvang van de overige genoemde mogelijke markten wellicht nationaal 

of ruimer dan nationaal is, aangezien dit de materile beoordeling niet 

benvloedt (zie punten 14 en 17).

B. Gevolgen van de concentratie

14. Volgens partijen bedraagt hun gezamenlijke marktaandeel op de 

Nederlandse markt voor distributie en onderhoud van grafische systemen 

ongeveer [10-20]%[2]*. Op de mogelijk verder te onderscheiden (nationale of 

ruimere) deelmarkten zoals vermeld in punt 9, behalen partijen enkel op de 

markt voor distributie en onderhoud van drukpersen in Nederland en de markt 

voor distributie van reserveonderdelen in Nederland een gezamenlijk 

marktaandeel van meer dan 15%. Er is geen reden om aan de opgave van 

partijen te twijfelen.

Distributie en onderhoud van drukpersen in Nederland

15. De activiteiten van partijen betreffen voor het grootste gedeelte distributie 

en onderhoud van drukpersen. Partijen behalen volgens eigen opgave een 

gezamenlijk marktaandeel van circa [20-30]% op de Nederlandse markt voor 

distributie en onderhoud van drukpersen[3]. Er zijn verschillende andere grote 

partijen actief op deze markt, zoals Tetterode Nederland B.V. die het merk 

Heidelberg distribueert en tenminste anderhalf keer zo groot is als partijen. 

Daarnaast heeft Van Dijk Grafische Machines(KBA) een door partijen geschat 

marktaandeel van 6% en hebben Ceelen (Shinohara) en Wifac (Sakurai en 



Mitsubishi) ieder een marktaandeel van 4%.

16. Partijen hebben aangegeven dat indien de markt voor distributie en 

onderhoud van drukpersen nader onderverdeeld wordt naar formaat, namelijk 

pico, klein, middel en groot (zie punt 9), er geen sprake is van overlap. 

Blikman & Sartorius richten zich momenteel uitsluitend op het pico segment 

en Omnigraph richt zich op de drie andere segmenten. Indien de segmenten 

pico en klein samen worden genomen, hebben partijen volgens eigen opgave 

een gezamenlijk marktaandeel in Nederland van circa [20-30]%. In de 

segmenten middel en groot samen hebben partijen een gezamenlijk 

marktaandeel in Nederland van ongeveer [10-20]%. Op beide deelgebieden 

zijn er verschillende sterke concurrenten actief. Daarnaast hebben partijen 

aangegeven dat indien er een nader onderscheid zou worden gemaakt tussen 

de markt voor distributie en onderhoud van drukpersen naar rotatiepersen 

enerzijds en vellenpersen anderzijds, er geen sprake is van overlap op het 

gebied van rotatiepersen, aangezien Blikman & Sartorius geen rotatiepersen 

distribueert. Het gezamenlijke marktaandeel op het gebied van vellenpersen is 

circa [20-30]%. Naast partijen is ook Tetterode op het gebied van distributie 

en onderhoud van drukpersen actief op de hele range van de hierboven 

onderscheiden segmenten.

Distributie van reserveonderdelen in Nederland

17. Partijen behalen op de markt voor de distributie van reserveonderdelen 

voor grafische systemen in Nederland volgens opgave van partijen een 

gezamenlijk marktaandeel van ongeveer [10-20]%. Er is geen reden om aan 

de opgave van partijen te twijfelen. Indien wordt uitgegaan van een 

geografische marktomvang ruimer dan Nederland zullen de marktaandelen van 

partijen eerder afnemen dan toenemen.

18. Gelet op bovengenoemde marktaandelen is er geen reden om aan te 

nemen dat als gevolg van de onderhavige 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.

 

VI. CONCLUSIE

19. 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.

20. 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: 9 november 2000



 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mw. mr. M.G. Esteruelas Berlinguer

Wnd. plv. hoofd Concentratiecontrole

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes

weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 

50951, 3007 BM, Rotterdam.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Ter onderbouwing van deze zienswijze wordt door partijen verwezen naar 

de beschikkingen van de Europese Commissie in zaak IV/M. 291, 

KNP/BT/VGR van 4 mei 1993, punten 14-16, en in zaak IV/M.1448 MAN 

Roland/Omnigraph van 5 mei 1999, punt 10.

[2] De bronnen van de marktgegevens zoals overgelegd door partijen zijn 

Eumaprint (Europese Comit van de Drukpersen- en 

Papierverwerkingsmachinesindustrie) en Maksy. De laatste is een 

bedrijfsintern informatiesysteem van de MAN Roland marketing organisatie.

* In deze openbare versie van het onderhavige besluit zijn delen van de tekst 

weggelaten of vervangen door een bandbreedte om redenen van 

vertrouwelijkheid. Dit wordt aangegeven door middel van vierkante haken.

[3] Hierbij zijn de marktaandelen voor rotatiepersen niet meegenomen omdat 

deze volgens partijen te sterk fluctueren van jaar tot jaar. Blikman & Sartorius 

verkoopt geen rotatiepersen. Partijen geven aan dat Omnigraph gedurende de 

afgelopen vijf jaren een gemiddeld marktaandeel van [20-30]% in Nederland 

had op het gebied van rotatiepersen. Er is geen reden om aan de opgave van 

partijen te twijfelen.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


