
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2356 NEM - Stork ES 

 

I. MELDING

1. Op 14 februari 2001 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 NEM B.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de 

zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Stork Energy 

Services B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 

nummer 43 van 1 maart 2001. Naar aanleiding van de mededeling in de 

Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. NEM B.V. (hierna: NEM) is een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht. De meerderheid van de aandelen in NEM zijn in handen van de Duitse 

vennootschap L&C Steinmller GmbH[1], welke deel uitmaakt van de Duitse 

Babcock-Borsig-groep. De Babcock-Borsig-groep staat op haar beurt onder 

uitsluitende zeggenschap van Preussag AG (hierna: Preussag). De 

activiteiten van Preussag betreffen wereldwijd diverse activiteiten, waaronder 

het ontwerpen, produceren en installeren van componenten en installaties, 

onder andere op het gebied van energie- en milieutechniek, alsmede 

servicewerkzaamheden en scheepsbouw.

3. Stork Energy Services B.V. (hierna: Stork ES) is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Alle aandelen van Stork ES worden 

gehouden door Stork N.V. Stork ES verricht servicewerkzaamheden voor 

diverse industrile installaties.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft de oprichting van een nieuwe vennootschap, 

waarbij de storting van het kapitaal van de nieuwe vennootschap zal 

geschieden door de inbreng van alle aandelen Stork ES. De meerderheid van 

de aandelen van de op te richten vennootschap zullen gehouden worden door 

NEM. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten aan de aandelen 

verbonden.

 



IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 

leidt er toe dat NEM uitsluitende zeggenschap krijgt over Stork ES.

6. Betrokken ondernemingen zijn NEM en Stork ES.

7. 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

Standpunt partijen

8. Preussag en Stork ES zijn beide actief op het gebied van servicediensten 

ten behoeve van industrile installaties. Partijen verstaan hieronder onder 

andere onderhoudswerkzaamheden, reparatie en andere serviceactiviteiten 

zoals het upgraden van de installaties. Volgens partijen is er geen reden om 

aparte markten te onderscheiden voor (i) het aanbrengen van industrile 

installaties, (ii) het onderhoud van industrile installaties dan wel (iii) het 

repareren of (iv) aanpassen (upgraden) ervan. De meeste installatiebedrijven 

verrichten namelijk alle bovengenoemde activiteiten.

9. Een mogelijk onderscheid naar de omvang van projecten is volgens partijen 

niet zinvol. Preussag en Stork ES behoren wat deze activiteiten betreft tot de 

middelgrote bedrijven. De grotere projecten zullen door grotere ondernemingen 

worden uitgevoerd maar worden daarnaast ook door combinaties van kleinere 

en middelgrote bedrijven verricht.

10. Partijen hebben aangegeven dat, anders dan voor de productie van 

industrile installaties[2], een nader onderscheid van servicediensten naar de 

verschillende typen van industrile installaties niet kan worden gemaakt. 

Volgens partijen zijn de servicediensten ten behoeve van de verschillende 

typen van industrile installaties, zoals elektrotechnische, 

werktuigbouwkundige of civieltechnische installaties namelijk van dezelfde 

aard. Niet alleen Preussag en Stork ES maar ook hun belangrijkste 

concurrenten zoals GTI, HCG en Mourik verrichten volgens partijen 

servicediensten aan diverse typen van industrile installaties. De belangrijkste 

afnemers van servicediensten nemen in de meeste gevallen alle diensten van 

n aanbieder af.

Beoordeling

11. De activiteiten van Preussag en Stork ES overlappen elkaar enkel op het 

gebied van servicediensten ten behoeve van met name werktuigbouwkundige 

installaties.[3] Het is mogelijk dat een nader onderscheid gemaakt moet 



worden naar de volgende typen van industrile installaties: (i) 

elektrotechnische, (ii) werktuigbouwkundige en (iii) civieltechnische 

installaties.[4] In het onderhavige geval kan het in het midden blijven of een 

nader onderscheid gemaakt moet worden naar servicediensten ten behoeve 

van genoemde typen van installaties nu dat de materile beoordeling niet 

benvloedt (zie punt 17).

12. Een mogelijk nader onderscheid kan worden gemaakt naar de 

verschillende servicediensten, te weten (i) aanbrengen, (ii) onderhoud, (iii) 

repareren en (iv) upgraden van de installaties.[5] Met partijen kan voor het 

onderhavige geval worden aangenomen dat het maken van een dergelijk 

onderscheid voor de beoordeling van de concentratie niet nodig is nu dat de 

materile beoordeling niet benvloedt (zie punt 17).

13. Een volgend mogelijk onderscheid kan worden gemaakt naar de omvang 

van de projecten.[6] Voor de beoordeling van de onderhavige concentratie is 

het niet nodig dat een onderscheid wordt gemaakt naar de omvang van de 

projecten nu ook dat de materile beoordeling van de concentratie niet 

benvloedt (zie punt 18).

Relevante geografische markten

Standpunt partijen

14. Partijen geven aan dat de geografische omvang van een mogelijke markt 

voor servicediensten ten behoeve van industrile installaties groter is dan 

Nederland. Zij geven aan dat zowel NEM als Stork ES geregeld wordt 

ingeschakeld door ondernemingen uit Duitsland, Belgi, de Nederlandse 

Antillen en andere landen. Daarnaast geven partijen aan dat in Nederland ook 

buitenlandse bedrijven actief zijn op het gebied van servicediensten ten 

behoeve van industrile installaties uit andere landen (CMI, Wehrle en 

Fabricom).

Beoordeling

15. Het is niet uitgesloten dat de geografische markt(en) betreffende de 

activiteiten van partijen groter is dan Nederland. Ook is niet uitgesloten dat de 

ondernemingen die servicediensten aanbieden (ook) op een kleiner dan 

nationaal niveau concurreren.[7] Evenwel kan wat betreft de beoordeling van 

de onderhavige concentratie in het midden blijven of sprake is van een 

nationale dan wel een grotere of een kleinere dan nationale markt nu dit de 

materile beoordeling van de concentratie niet benvloedt (zie punt 18).

B. Gevolgen van de concentratie

16. Partijen hebben aangegeven dat zij op het gebied van servicediensten ten 

behoeve van industrile installaties in Nederland een gezamenlijk marktaandeel 

behalen van minder dan 5%. Partijen schatten de totale omvang van de 

Nederlandse markt daarbij op NLG 4 miljard en baseren deze inschatting op 

de inhoud van het rapport "Uitbesteden van industrieel onderhoud"[8], waarin 

de markt voor uitbesteed onderhoud aan industrile installaties in Nederland 

werd geschat op NLG 3 miljard. Partijen achten de toename van de markt met 

1 miljard sinds 1994 reel gelet op de in de afgelopen jaren gesignaleerde 

tendens om technische werkzaamheden uit te besteden.



17. Indien wordt uitgegaan van aparte markten voor de verschillende typen van 

werkzaamheden zoals aanbrengen, onderhoud, reparatie en upgraden, dan 

stellen partijen dat het gezamenlijke marktaandeel van Preussag en Stork ES 

niet noemenswaardig zal afwijken. Ingeval een nader onderscheid gemaakt 

moet worden naar de typen van installaties zal dat geen belangrijke wijziging 

van de marktaandelen tot gevolg hebben nu partijen op het segment waarin zij 

met name actief zijn, te weten de werktuigbouwkundige installaties, een 

gezamenlijk marktaandeel behalen van minder dan 5%. Voor het geval zowel 

naar typen als naar het soort werk wordt gekeken zullen Preussag en Stork 

ES ook dan op iedere mogelijk te onderscheiden markt een marktaandeel van 

minder dan 5% behalen. Gelet op de door partijen overgelegde informatie 

bestaat er geen aanleiding om aan deze opgaven van partijen te twijfelen.

18. Tenslotte bestaat er geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de positie 

van partijen op een mogelijke markt voor projecten van meer dan NLG 500.000 

of minder dan NLG 500.000[9] in belangrijke mate zal afwijken nu partijen 

hebben aangegeven als middelgrote onderneming beide projecten uit te 

voeren. Voorts zijn er belangrijke (grote) concurrenten actief zoals GTI en 

Fabricom. Bij elke combinatie van eventuele deelmarkten en geografische 

marktafbakeningen is er ofwel geen overlap tussen de activiteiten van 

Preussag en Stork ES ofwel behalen partijen een gezamenlijk marktaandeel 

van minder dan 5%.

19. Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat als gevolg van 

onderhavige transactie geen reden is om aan te nemen 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

20. 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.

21. 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: 20 maart 2001

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 



 

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] Op grond hiervan heeft L&C Steinmller GmbH uitsluitende zeggenschap 

over NEM.

[2] Zie het besluit van 29 december 1998 in de zaak 1169/Deutsche Babcock 

- Steinmller. 

[3] Partijen zijn daarnaast zeer beperkt actief op het gebied van 

elektrotechnische installaties.

[4] Zie het besluit van 27 juni 2000 in de zaak 1945/Fabricom 

Installatietechniek - Mefa. In dit besluit werd een aparte markt voor 

servicediensten (aanbrengen, onderhouden en repareren) ten behoeve van 

elektrische installaties aannemelijk geacht (punt 9).

[5] Zie onder meer het besluit van 27 juni 2000 in de zaak 1945/Fabricom 

Installatietechniek - Mefa, punt 9. 

[6] Zie onder meer het besluit van 14 augustus 1998 in de zaak 955/Rofisco - 

Merkx e.a., punt 15. In dit besluit werd een mogelijk onderscheid genoemd 

naar projecten met een omvang van meer dan NLG 500.000 en minder dan 

genoemd bedrag.

[7] Vgl. het besluit van 27 juni 2000 in zaak 1945/Fabricom Installatietechniek 

Mefa, punt 11.

[8] Rapport opgesteld door NIPO van juni 1994.

[9] Zie voetnoot 6.
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