
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2281/ISS Europe - Randstad Holding 

 

I. MELDING

1. Op 22 december 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 ISS Europe A/S voornemens is zeggenschap te verkrijgen, 

in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Lavold B.V., 

Lavold Schoonmaak N.V., IDG Hardware Service N.V. en Lavold GmbH, alle 

thans dochterondernemingen van Randstad Holding N.V. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 2 van 3 januari 2001. Naar aanleiding 

van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar 

voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. ISS Europe A/S (hierna: ISS) is een vennootschap naar Deens recht. ISS 

A/S staat aan het hoofd van de ISS-groep waartoe ISS behoort. 

3. ISS is actief op het gebied van facilitaire dienstverlening, op het gebied van 

schoonmaak en reiniging en hieraan gerelateerde werkzaamheden.

4. Lavold B.V., Lavold Schoonmaak N.V., IDG Hardware Service N.V. en 

Lavold GmbH (hierna tezamen: de Lavold-groep) zijn respectievelijk een 

besloten vennootschap naar Nederlands recht, twee naamloze 

vennootschappen naar Belgisch recht en een vennootschap naar Duits recht. 

Het merendeel van de aandelen in de Lavold-groep is uiteindelijk in handen 

van Randstad Holding N.V.[1] Alle aandelen in Lavold B.V. zijn in handen van 

Randstad Groep Nederland B.V. Lavold B.V. heeft vijf volledige 

dochterondernemingen, te weten Schoonmaakbedrijf Albatros B.V., Lasco 

B.V., Lavold IDG B.V., Lavold Uitzending B.V. en Lavold Schoonmaak B.V.

5. De Lavold-groep is actief op het gebied van facilitaire dienstverlening en 

verleent diensten op het gebied van schoonmaak en reiniging en hieraan 

gerelateerde werkzaamheden.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

6. De gemelde operatie betreft de koop van alle aandelen in het kapitaal van 

de Lavold-groep door ISS van Randstad Holding N.V. en Randon Beheer B.V.



[2], vastgelegd in de Share Purchase Agreement d.d. 19 december 2000.

 

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 ISS uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de Lavold-groep. 

8. Betrokken ondernemingen zijn ISS en de Lavold-groep. 

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 productmarkt(en)

10. ISS en de Lavold-groep zijn actief op de markt voor schoonmaakdiensten. 

Onder schoonmaakdiensten wordt traditioneel begrepen de algemene 

schoonmaakdiensten van kantoren, scholen en gebouwen. Als onderdeel van 

de algemene schoonmaakdiensten verzorgen de meeste 

schoonmaakbedrijven ook facilitaire diensten, zoals het leveren en 

onderhouden van dispensers en automaten voor zeep en papier, het legen van 

afvalbakken, klein technisch onderhoud, kantine- en automatenservice, het 

ophalen en afvoeren van afval, het vervangen van verlichting, het verzorgen van 

planten, receptiewerkzaamheden, et cetera.

11. Partijen wijzen op het feit dat de facilitaire diensten mogelijk niet tot de 

markt voor schoonmaakdiensten behoren maar opgedeeld zouden kunnen 

worden in verschillende productmarkten naargelang de specifieke 

werkzaamheden.

12. Naast algemene schoonmaakdiensten omvat de markt voor 

schoonmaakdiensten volgens partijen ook specialistische 

schoonmaakdiensten. Specialistische schoonmaakdiensten zijn onder andere 

hardware services oftewel de schoonmaak en demontage van computers, 

brand- en roetreiniging en luchtkanaalreiniging (reiniging van airconditioning-

systemen). ISS levert geen specialistische schoonmaakdiensten in 

Nederland.

13. Voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie kan in het 

midden blijven of de relevante markt bestaat uit een markt voor 

schoonmaakdiensten danwel dat deze eventueel te onderscheiden is in een 

markt voor algemene schoonmaakactiviteiten en een aparte markt voor 

specialistische reiniging, dan wel dat een markt voor schoonmaakdiensten 

zou moeten worden onderscheiden in de markt voor schoonmaakdiensten en 

markten voor facilitaire diensten naargelang de specifieke werkzaamheden 



(zie punt 16 en verder).

Relevante geografische markt(en)

14. Partijen stellen bij de melding dat de geografische omvang van de markten 

voor schoonmaakdiensten nationaal is. Bezien vanuit de vraagzijde is de 

geografische markt voor schoonmaakdiensten volgens partijen niet 

noodzakelijkerwijs nationaal, maar omvat zij in feite het verzorgingsgebied[3] 

rond een schoonmaakbedrijf. Deze verzorgingsgebieden in Nederland 

overlappen elkaar volgens partijen grotendeels. Hierdoor ontstaat als het ware 

een keteneffect, versterkt door de relatief hoge bevolkingsdichtheid in 

Nederland, waardoor er een grote mate van homogeniteit van 

concurrentieomstandigheden in Nederland bestaat, aldus partijen.

15. In onderhavig geval kan in het midden blijven of de markt(en) voor 

schoonmaakdiensten nationaal, regionaal of lokaal zijn, aangezien de 

uiteindelijke materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie punt 16 en 

verder).

B. Gevolgen van de concentratie

16. De totale omvang van de markt voor algemene schoonmaakdiensten in 

Nederland in 1999 was NLG 4,927 miljard[4].

17. ISS behaalde in 1999 in Nederland op de markt voor algemene 

schoonmaakdiensten een marktaandeel van ongeveer [10-20]%. De Lavold-

groep behaalde in 1999 in Nederland op de markt voor algemene 

schoonmaakdiensten een marktaandeel van ongeveer [0-10]%. Tezamen 

behaalden de betrokken ondernemingen op de markt voor algemene 

schoonmaakdiensten in Nederland in 1999 derhalve een marktaandeel van 

ongeveer [10-20]%. Het is aannemelijk dat dit marktaandeel op een 

Nederlandse markt voor schoonmaakdiensten lager zal zijn.

18. Volgens partijen zijn er op deze markt nog tal van andere (schoonmaak)

ondernemingen actief die direct concurreren met ISS en de Lavold-groep, met 

marktaandelen tussen de [0-10]% en [0-10]%. Bovendien zou volgens partijen 

de markt een hoge mate van dynamiek kennen en zouden de drempels om 

marktaandeel te veroveren laag zijn, aangezien schoonmaakdiensten scherp 

worden ingekocht en contracten in een competitief proces gegund worden.

19. Volgens partijen zijn er heel veel bedrijven die facilitaire diensten 

aanbieden. Deze diensten maken volgens een ruwe schatting van partijen [0-

10]% van de diensten van ISS en de Lavold-groep en ook van de gehele markt 

voor algemene schoonmaakdiensten in Nederland uit. ISS biedt deze 

diensten alleen aan in een totaalpakket als extra service aan klanten aan wie 

zij ook reeds schoonmaakdiensten levert. In tegenstelling tot ISS levert de 

Lavold-groep deze diensten ook aan klanten aan wie zij geen 

schoonmaakdiensten levert, maar dit is slechts het geval voor [0-10]% van de 

facilitaire diensten die de Lavold-groep levert. Wel verwacht ISS in de 

toekomst vooral op het gebied van de facilitaire diensten te groeien. Ook op 

de (deel)markt(en) voor facilitaire diensten (opgedeeld naar specifieke 

werkzaamheden) zijn volgens partijen veel concurrerende ondernemingen 

actief en behalen ISS en de Lavold-groep een dermate klein gezamenlijk 

marktaandeel dat de mededingingsrechtelijke consequenties verwaarloosbaar 

zijn.



20. Gelet op bovenstaande lijkt aannemelijk dat de betrokken ondernemingen 

tezamen op de markt voor schoonmaakdiensten exclusief facilitaire services 

in Nederland in 1999 een marktaandeel in de orde van grootte van [10-20]% 

behaalde.

21. De Lavold-groep en ISS zijn beide in geheel Nederland actief. Het beleid 

en de strategie van beide ondernemingen zijn gericht op 

schoonmaakactiviteiten in geheel Nederland. ISS en de Lavold-groep zijn 

beide actief in de plaatsen Amsterdam, Breda, Rotterdam, Utrecht en 

Hengelo en in de regios Den Haag en Almelo. Partijen geven aan dat zij niet 

in een bepaalde regio of lokatie relatief sterker zijn dan in andere regios of op 

andere lokaties. Mede gelet op het feit dat de grootste concurrenten van ISS 

en de Lavold-groep ook landelijk opereren en minstens de helft van deze 

concurrenten eveneens schoonmaakdiensten aanbiedt in de plaatsen en 

regios waar ISS en de Lavold-groep beide actief zijn, bestaat er geen 

aanleiding om aan de informatie van partijen met betrekking tot hun regionale 

en lokale posities te twijfelen.

22. Zelfs wanneer het onderzoek zich beperkt tot de meest nauwe 

productmarkt die in aanmerking kan worden genomen en waarop ISS en de 

Lavold-groep actief zijn (de algemene schoonmaakactiviteiten; de facilitaire 

diensten; of schoonmaakdiensten (exclusief facilitaire diensten)) zal de 

concentratie niet tot gevolg hebben dat 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.

 

VII. CONCLUSIE

23. 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.

24. 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: 17 januari 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. J.C.M. Montijn-Swinkels 



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] Het belang van Randstad Holding N.V. in IDG Hardware Service N.V. 

bedraagt 99,9% en Randon Beheer B.V. is de houder van n aandeel in Lavold 

Schoonmaak N.V.

[2] Zie voetnoot 1.

[3] Onder verzorgingsgebied moet volgens partijen worden verstaan het gebied 

rond een schoonmaakbedrijf waarbinnen bedrijven bereid zijn te betalen voor 

schoonmakers van dit schoonmaakbedrijf, respectievelijk waarbinnen het 

schoonmaakbedrijf bereid is werknemers naar klanten toe te sturen.

[4] Exclusief in-house schoonmaakdiensten (schoonmaakdiensten die intra-

concern worden verricht), inclusief facilitaire services. Bron: Service 

Management magazine, april 2000.
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