
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2168/ Delta - Phoenyx 

 

I. MELDING

1. Op 30 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 N.V. Delta Nutsbedrijven, via haar dochteronderneming 

Deltacom Holding B.V., voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin 

van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Phoenyx B.V. Van de 

melding is mededeling gedaan in Staatscourant 213 van 2 november 2000. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 

van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. N.V. Delta Nutsbedrijven (hierna: Delta) is een naamloze vennootschap 

naar Nederlands recht. Zij staat aan het hoofd van de Delta-groep. 

3. Delta is een nutsbedrijf dat actief is op het gebied van de distributie van 

energie en water, het opwekken van duurzame energie, distributie van radio- 

en televisiesignalen en internetproducten via de kabel, 

telecommunicatiediensten en afvalverwerking. Ten aanzien van afvalverwerking 

verricht Delta diensten op het gebied van inzameling van huishoudelijk en niet-

gevaarlijk bedrijfsafval, slibverwerking, industrile reiniging, verwerking van 

gevaarlijk afval en compostering en reiniging van grond en baggerspecie.

4. Phoenyx B.V. (hierna: Phoenyx) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij staat aan het hoofd van een groep van ondernemingen. 

Haar aandelen worden gehouden door het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf 

Zuid-Holland Zuid N.V. (hierna: Proav). 

5. Phoenyx verricht activiteiten op het gebied van afvalverwerking. Deze 

betreffen onder meer vervoer van baggerspecie (gevaarlijk afval), storten van 

huishoudelijk en bedrijfsafval, ontwikkeling van stortplaatsen en baggerdepots, 

productie van secundaire brandstoffen, sorteren en scheiden van afval en 

compostering van Groente, Fruit en Tuin (GFT)- en groenafval. Daarnaast is 

Phoenyx zeer beperkt actief op het gebied van de productie van elektriciteit.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE



6. De gemelde operatie, zoals neergelegd in de door partijen overgelegde 

concept-Share Purchase Agreement d.d. 16 oktober 2000 (hierna: SPA), 

betreft de verwerving door Delta van alle aandelen van Proav in Phoenyx.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

7. 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 Delta, via haar dochtermaatschappij Deltacom Holding B.V, 

uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Phoenyx.

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

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

Phoenyx.

9. 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 productmarkten

Horizontale relaties

10. Partijen onderscheiden in hun melding drie mogelijk benvloede markten: 

de markt voor het scheiden en sorteren van niet-gevaarlijk afval, de markt voor 

GFT compostering en de markt voor transport van gevaarlijk afval. Daarnaast 

zijn partijen beide actief op de markt voor de productie van elektriciteit.

Het scheiden en sorteren van niet-gevaarlijk afval 

11. In het onderhavige geval kan in het midden gelaten worden of er sprake is 

van een markt voor het scheiden en sorteren van niet-gevaarlijk afval of dat 

deze markt ruimer moet worden afgebakend, aangezien dit de uiteindelijke 

beoordeling niet benvloedt (zie punten 22-23). 

GFT compostering

12. Zoals in een eerder besluit is geconcludeerd[1] kan met partijen worden 

aangenomen dat er een aparte markt bestaat voor de compostering van GFT-

afval.

Transport van gevaarlijk afval

13. Ten slotte onderscheiden partijen een aparte markt voor het transport van 

gevaarlijk afval. Volgens partijen dient de markt voor transport van (gevaarlijk) 



afval onderscheiden te worden van de markten voor inzameling enerzijds en 

verwerking anderzijds omdat er in de praktijk een groot aantal bedrijven actief 

is dat zich specifiek bezighoudt met vervoer van afvalstoffen voor derden. 

Verder zijn partijen van mening dat de markt voor transport van gevaarlijk afval 

nader onderscheiden dient te worden naar enerzijds transport van gevaarlijk 

afval over land en anderzijds het vervoer van gevaarlijk afval over water.

14. In onderhavige zaak kan in het midden gelaten worden of er sprake is van 

een markt voor het transport van gevaarlijk afval of dat deze markt nader dient 

te worden onderverdeeld, aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet 

benvloedt (zie punten 25-26). 

Productie van elektriciteit

15. In een eerder besluit[2] is geconcludeerd dat er sprake is van een aparte 

markt voor de productie van elektriciteit. Dit besluit wordt in de onderhavige 

zaak gevolgd.

Verticale relatie

16. Partijen geven aan dat tussen hen mogelijk een verticale relatie bestaat 

ten aanzien van de markt voor het storten van niet-gevaarlijk afval. Delta is als 

vrager van deze diensten actief op de markten voor de inzameling van niet-

gevaarlijk huishoudelijk en bedrijfsafval en Phoenyx is als aanbieder actief op 

de markt voor het storten van niet-gevaarlijk afval. In een eerder besluit[3] is 

reeds geconcludeerd dat de markt voor het storten van niet-gevaarlijk afval een 

aparte markt betreft.

Relevante geografische markten

Horizontale relaties

Het scheiden en sorteren van niet-gevaarlijk afval 

17. In onderhavige zaak kan het in het midden blijven of bovenstaande markt 

in geografisch opzicht regionaal is of ruimer afgebakend dient te worden 

aangezien de uiteindelijke materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed 

(zie punten 22-23). 

GFT compostering

18. Partijen zijn van mening dat de markt voor GFT compostering nauwer dan 

nationaal dient te worden afgebakend. In eerdere besluiten is geconcludeerd

[4] dat de markt voor de compostering van GFT afval Nederland omvat. Deze 

conclusie kan in onderhavige zaak gevolgd worden.

Transport van gevaarlijk afval

19. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een nationale markt voor het 

transport van gevaarlijk afval. In onderhavige zaak kan in het midden blijven of 

bovenstaande markt in geografisch opzicht regionaal is of ruimer afgebakend 

dient te worden aangezien de uiteindelijke materile beoordeling hierdoor niet 

wordt benvloed (zie punten 25-26). 



Productie van elektriciteit

20. Eerder is geconcludeerd dat de markt voor productie van elektriciteit 

nationaal is.[5] Deze conclusie was met name gebaseerd op de omvang van 

de feitelijke import, met een aandeel van circa 14% op de productiemarkt, 

alsook op de beperkte importcapaciteit en de verwachting dat de 

capaciteitsproblemen niet op korte termijn zullen worden opgelost. De situatie 

is sindsdien niet noemenswaardig gewijzigd, zodat ook in het onderhavige 

geval kan worden uitgegaan van een nationale markt voor de productie van 

elektriciteit.

Verticale relatie

21. In de onderhavige zaak kan in het midden blijven of er sprake is van een 

nationale of regionale markt voor het storten van niet-gevaarlijk afval omdat dit 

de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt (zie punt 28).

B. Gevolgen van de concentratie

Horizontale relaties

Het scheiden en sorteren van niet-gevaarlijk afval 

22. Partijen geven aan dat de aanvoer van niet-gevaarlijk afval naar de 

scheidingingsinstallatie van Delta in Vlissingen-Oost beperkt is tot de regio 

rondom de scheidingsinstallatie, hetgeen grofweg neerkomt op de provincie 

Zeeland. De scheidinginstallatie van Phoenyx in Zoetermeer daarentegen 

verwerkt afval vanuit heel Nederland. Uit het voorgaande volgt dat er sprake is 

van een zeer beperkte overlap in de provincie Zeeland. Aangezien de 

scheidingsinstallatie van Phoenyx in Zoetermeer afval scheidt afkomstig uit 

geheel Nederland en mede gelet op haar beperkte aandeel op de Nederlandse 

markt (zie hierna) is de hoeveelheid niet-gevaarlijk afval dat door haar 

gescheiden wordt en afkomstig is uit de provincie Zeeland niet dusdanig dat 

het samenvoegen van de posities van Delta en Phoenyx op de mogelijk te 

onderscheiden regionale markt van Zeeland zou leiden tot het ontstaan of de 

versterking van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op een deel van de Nederlandse markt op 

significante wijze wordt belemmerd. Partijen hebben verder aangegeven dat 

indien uitgegaan wordt van een nationale markt voor het scheiden en sorteren 

van niet-gevaarlijk afval zij een gezamenlijk marktaandeel hebben van minder 

dan [0-10]%*. Er is geen reden om aan de opgave van partijen te twijfelen. 

23. Indien wordt uitgegaan van een ruimere productmarkt en/of geografische 

marktomvang, zoals hierboven omschreven dan zal het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen enkel verder afnemen.

GFT compostering

24. Partijen geven aan dat de totale omvang van de Nederlandse markt voor 

GFT compostering circa 1500 kiloton in 1999 bedroeg[6] en dat hun 

gezamenlijke marktaandeel op deze markt ongeveer [10-20]% bedraagt. Deze 

cijfers zijn in lijn met eerdere gegevens verzameld ten aanzien van de 

verdeling van de Nederlandse markt voor GFT-compostering.[7] 

Transport van gevaarlijk afval



25. Uit opgave van partijen blijkt dat het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen op een eventueel te onderscheiden nationale markt voor transport van 

gevaarlijk afval verwaarloosbaar is. Er is geen reden om aan de opgave van 

partijen te twijfelen. Indien een nader onderscheid wordt gemaakt naar 

transport van gevaarlijk afval over land enerzijds en over water anderzijds is er 

geen sprake van overlap. Indien wordt uitgegaan van regionale markten is er 

nauwelijks sprake van overlap van activiteiten.

26. Indien wordt uitgegaan van een ruimere productmarkt en/of geografische 

marktomvang zoals hierboven omschreven dan zal het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen enkel verder afnemen.

Productie van elektriciteit

27. Partijen hebben aangegeven dat hun gezamenlijke marktaandeel op de 

Nederlandse markt voor de productie van elektriciteit verwaarloosbaar klein is. 

Dit komt overeen met de informatie eerder verkregen ten aanzien van de 

Nederlandse markt voor de productie van elektriciteit.[8]

Verticale relatie

28. Met partijen kan worden aangenomen dat er geen sprake is van verticale 

benvloeding als de markt voor het storten van niet-gevaarlijk afval regionaal 

wordt afgebakend omdat Delta en Phoenyx in verschillende regios actief zijn. 

Indien wordt uitgegaan van een nationale markt dan schatten partijen het 

marktaandeel van Phoenyx op ongeveer [0-10]%. Dit in combinatie met het 

lage marktaandeel van Delta op de markten voor de inzameling van niet-

gevaarlijk huishoudelijk en bedrijfsafval, leidt er niet toe dat gevreesd dient te 

worden voor een marktafsluitend effect.

29. Gelet op het bovenstaande 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. NEVENRESTRICTIES

30. De concept-Share Purchase Agreement bevat bepalingen die partijen 

aanmelden als nevenrestricties. Krachtens de SPA is de verkoper Proav 

verplicht om gedurende een periode van vijf jaar geen activiteiten te verrichten 

die concurreren met de activiteiten die Phoenyx verricht. Partijen beschouwen 

ook een niet-wervingsbeding voor het actief werven van personeel gedurende 

een periode van vijf jaar als een nevenrestrictie.

31. De koper dient tot op zekere hoogte te worden beschermd tegen 

concurrerend handelen van de verkoper. Met partijen kan worden aangenomen 

dat bovenstaande bedingen zoals opgenomen in de SPA als rechtstreeks 

verbonden aan en noodzakelijk voor de verwezenlijking van de onderhavige 

concentratie en derhalve als nevenrestrictie kunnen worden beschouwd, 

echter alleen voor zover het non-concurrentiebeding zich uitstrekt tot de 

activiteiten van Phoenyx op het moment van totstandbrenging van de 



concentratie, zowel in geografisch opzicht als voor wat betreft de materile 

reikwijdte, voor zover het wervingsverbod zich niet verder uitstrekt dan tot het 

verbod werknemers te werven die beschikken over belangrijke know-how 

betreffende de onderneming van Phoenyx en voor zover de totale duur van 

beide clausules niet langer is dan drie jaar.

 

VII. CONCLUSIE

32. 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.

33. 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.

34. Gelet op de overwegingen 30 en 31 is de directeur-generaal van oordeel 

dat, voorzover de in punt 30 omschreven clausules overeenkomsten vormen 

als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 

10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomsten, echter 

alleen voor zover het non-concurrentiebeding zich uitstrekt tot de activiteiten 

van Phoenyx op het moment van totstandbrenging van de concentratie, zowel 

in geografisch opzicht als voor wat betreft de materile reikwijdte, voor zover 

het wervingsverbod zich niet verder uitstrekt dan tot het verbod werknemers te 

werven die beschikken over belangrijke know-how betreffende de onderneming 

van Phoenyx en voor zover de totale duur van beide clausules niet langer is 

dan drie jaar.

Datum: 29 november 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

b/a Drs. A.W.A. Hulspas

w.g. Mr. W.C.J. de Lange

Wnd. 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] Zie zaak 1331/PNEM-Mega-Edon, besluit van 20 oktober 1999, punt 183. 

[2] Zie zaak 1331/PNEM-Mega-Edon, besluit van 20 oktober 1999, punt 27. 

[3] Zie zaak 1690/AVR-Avira, besluit van 3 februari 2000, punt 8 e.v. 

[4] Zie onder andere zaak 1331/PNEM-Mega-Edon, besluit van 20 oktober 

1999, punt 187.

[5] Besluit van 20 oktober 1999 in zaak 1331/ PNEM/MEGA EDON, punt 43. 

Zie ook de beschikking van de Europese Commissie van 7 februari 2000 in 

zaak IV/M.1803 Electrabel/EPON.

* 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.

[6] Zij baseren zich hierbij op cijfers van de Vereniging voor Afvalverwerkers 

(VVAV) zoals gepubliceerd op de website: http://www.vvav.nl/afval/index.html 

(28 november 2000).

[7] Zie bijvoorbeeld zaak 1331/PNEM-Mega-Edon, besluit van 20 oktober 

1999, punt 202.

[8] Zie bijvoorbeeld zaak 1331/PNEM-Mega-Edon, besluit van 20 oktober 

1999, punt 56.
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