
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 2184/Air Products - AGA Transfer 

 

I. DE PROCEDURE

1. Op 3 november 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een melding ontvangen waarin is 

medegedeeld dat Air Products and Chemicals Inc. via haar 

dochtervennootschap Air Products Holdings B.V. (hierna: Air Products), 

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

de Mededingingswet, over AGA Transfer B.V. (hierna: AGAT). Op 10 januari 

2001 is door de d-g NMa besloten (hierna: het besluit van 10 januari 2001) dat 

voor deze concentratie een vergunning is vereist. Van dit besluit is 

mededeling gedaan in Staatscourant 11 van 16 januari 2001.

2. Op 14 maart 2001 is van Air Products en AGAT, hierna samen ook aan te 

duiden als partijen, de aanvraag om vergunning ontvangen. Partijen hebben 

door Lexecon Ltd (hierna: Lexecon) en door European Economic & Marketing 

Consultants - EE & MC GmbH (hierna: EE&MC) onderzoeken laten doen, 

waarvan ze de resultaten bij de aanvraag hebben gevoegd.

3. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in Staatscourant 57 

van 21 maart 2001. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant 

zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

4. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning is door de NMa nader 

onderzoek verricht met betrekking tot de afbakening van de relevante markt en 

naar de te verwachten gevolgen van de concentratie voor de mededinging. In 

verband met dit onderzoek zijn vragen gesteld aan concurrenten, grote 

afnemers van partijen, depothouders van partijen en afnemers van de 

depothouders van partijen. Tevens heeft de NMa een aantal gesprekken 

gevoerd met marktpartijen. Teneinde een second opinion te verkrijgen zijn de 

onderzoeken van Lexecon en EE&MC door de Stichting voor Economisch 

Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (hierna: SEO) beoordeeld.

5. Op 16 maart 2001 is een aantal nadere vragen ter aanvulling van de 

aanvraag om vergunning naar partijen gestuurd, waarbij partijen is verzocht de 

vragen binnen vier weken te beantwoorden. Het betrof een groot aantal vragen 

over onder andere de door EE&MC en door Lexecon gedane onderzoeken en 

over de in de aanvraag vermelde informatie. Op grond van artikel 4:15 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) schortte dit verzoek de in artikel 

44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn van 13 weken op. 

Partijen hebben op 11 april 2001 verzocht om verlenging van de termijn van 

vier weken waarbinnen de aanvraag moest worden aangevuld. Op 12 april 

2001 is deze termijn verlengd tot en met 7 mei 2001. Op 18 april 2001 hebben 

partijen de aanvulling ingediend. Op 24 april is gemotiveerd meegedeeld welke 

vragen niet voldoende waren beantwoord en dat de aanvulling niet compleet 

was. Op 25 april 2001 is dit aan partijen schriftelijk bevestigd. Op 7 mei is op 



verzoek van partijen de termijn binnen welke de aanvraag diende te zijn 

aangevuld opnieuw verlengd tot 6 juni 2001. Op 9 mei is de aanvulling van 

partijen ontvangen. Daarna zijn op 16 juli 2001 wederom vragen ter aanvulling 

van de aanvraag om vergunning aan partijen gesteld. Het betrof een verzoek 

om een toelichting omtrent de omzet- en afzetgegevens van partijen in 

verband met discrepanties tussen eerder door partijen verstrekte gegevens. 

Deze aanvulling is op 17 juli 2001 ontvangen. Als gevolg hiervan is de in 

artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn van 13 

weken, ingevolge artikel 4:15 Awb, in totaal 55 dagen opgeschort geweest.

6. In de loop van de procedure zijn van diverse marktpartijen desgevraagd 

zienswijzen ontvangen. In het navolgende worden de door partijen verstrekte 

inlichtingen nader uiteengezet alsmede de van derden ontvangen zienswijzen, 

voor zover aan deze laatste overwegingen zijn ontleend die dragend zijn voor 

dit besluit.

7. Partijen zijn tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld om hun 

zienswijze naar voren te brengen over het door SEO opgestelde rapport.

 

II. DE PARTIJEN

8. Air Products is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is 

(indirect) de dochtervennootschap van Air Products and Chemicals Inc. 

(hierna tezamen met haar groepsmaatschappijen: Air Products Groep). Air 

Products heeft vier dochterondernemingen die in Nederland actief zijn op het 

gebied van de productie en verkoop van industrile gassen en de exploitatie van 

een waterstof- en koolmonoxidefabriek. Voorts is n van haar 

dochtervennootschappen handelsagent op het gebied van de verkoop van 

chemicalin. De Air Products Groep is in Nederland voorts actief via haar 

dochter Air Products Rozenburg Inc. op het gebied van de exploitatie van 

luchtscheidingsinstallaties en via haar 50% dochter Europoort Utility Partners 

V.O.F. op het gebied van de levering van elektriciteit, water en samengeperste 

lucht.

9. AGAT is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is een 

dochtervennootschap van AGA Invest B.V. (hierna: AGA Invest). AGA Invest 

was tot voor kort op haar beurt een dochtervennootschap van AGA AB, een 

Zweedse onderneming die actief is op het gebied van de productie en verkoop 

van industrile gassen. In het kader van de fusie tussen Linde AG (hierna: 

Linde), een Duitse onderneming die onder andere actief is op het gebied van 

productie en verkoop van industrile gassen, en AGA AB heeft Linde AGA 

Invest verworven. AGA Invest had, naast AGAT, een dochtermaatschappij 

AGA Gas B.V. (hierna: AGA Gas). In AGA Gas waren oorspronkelijk alle 

Nederlandse activiteiten van AGA AB ondergebracht. Een deel van deze 

Nederlandse activiteiten is afgesplitst naar de nieuw opgerichte vennootschap 

AGAT. Het betreft het grootste gedeelte van de cilinderactiviteiten van AGA 

Gas, een deel van de activiteiten op het gebied van bulkgassen[1] en in 

beperkte mate verkoop van gasbenodigdheden. Circa [75-100]* depots, een 

cilindervulstation gelegen in Amsterdam, een groot aantal contracten met 

klanten en alle overige goederen (waaronder intellectuele eigendomsrechten) 

noodzakelijk voor het opereren van AGAT zijn hiertoe ondergebracht in AGAT. 

De bij AGA Gas achtergebleven activiteiten (hierna: AGA Merchant) zijn per 1 

januari 2001 samengevoegd met N.V. W.A. Hoeks Machine- en 

Zuurstoffabriek (hierna: Hoek Loos), een dochteronderneming van Linde.



 

III. DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE 

AANVRAAG OM VERGUNNING IS INGEDIEND

10. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend, 

behelst de overdracht van alle aandelen in AGAT door AGA Invest aan Air 

Products. Partijen hebben hiertoe de share purchase agreement relating to all 

issued shares in the share capital of AGAT B.V. between AGA Invest B.V. as 

Seller and Air Products Holdings B.V. as Purchaser, Prodair Corporation and 

Linde AG (as Guarantors) d.d. 29 september 2000 (hierna: de 

koopovereenkomst) overgelegd, waaruit hun voornemen hiertoe blijkt.

11. De reden voor de verkoop van AGAT is gelegen in n van de voorwaarden 

die door de Europese Commissie aan de goedkeuring van de overname van 

AGA AB door Linde is verbonden.[2] Opgelegd is in dit kader dat een deel van 

de cilindergasactiviteiten van AGA Gas in Nederland zal worden verkocht.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

12. Zoals reeds in het besluit van 10 januari 2001 werd vastgesteld, zal het 

resultaat van de voorgenomen operatie als beschreven onder punt 10 zijn dat 

Air Products uitsluitende zeggenschap verkrijgt over AGAT. De operatie ten 

aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend, is derhalve een 

concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet.

13. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

14. Betrokken ondernemingen zijn Air Products en AGAT.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

Relevante productmarkten

Inleiding

15. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van de levering van 

een aantal industrile gassen. Industrile gassen worden wel ingedeeld in 

atmosferische of luchtgassen enerzijds en niet-atmosferische of niet-

luchtgassen anderzijds.

16. Atmosferische gassen zijn stikstof (circa 78% van de lucht), zuurstof 

(circa 21% van de lucht) en argon (circa 0,9% van de lucht). De productie van 

atmosferische gassen is hoofdzakelijk gebaseerd op cryogene 

luchtscheidingstechnologie in een meerfasenproces waarbij gebruik wordt 



gemaakt van een luchtscheidingsinstallatie. De lucht wordt bij zeer lage 

temperaturen vloeibaar gemaakt, waarna de lucht in destilleerkolommen wordt 

gescheiden in haar componenten.

17. Een gedeelte van de atmosferische bulkgassen wordt, vanaf de 

luchtscheidingsinstallaties waarover Air Products, inclusief AGAT (hierna 

tezamen: Air Products/AGAT), Hoek Loos, inclusief AGA Merchant (hierna 

tezamen: Hoek Loos/AGA) en Air Liquide B.V.[3] (hierna: Air Liquide) in 

Nederland beschikken, direct in (cryogene) tankautos vervoerd en afgeleverd 

bij de afnemers, waar het wordt opgeslagen in tanks. Een ander gedeelte van 

de atmosferische bulkgassen wordt, vanaf deze luchtscheidingsinstallaties, 

vervoerd naar zogenoemde vulstations waar de producten gasvormig worden 

gemaakt en in cilinders worden gedaan. Cilindergassen worden vanaf een 

vulstation vaak direct aan de eindgebruiker geleverd dan wel naar 

depothouders gebracht die de gassen vervolgens aan de klanten leveren.

18. Niet-atmosferische gassen zijn onder andere koolzuur of kooldioxide 

(hierna: CO2), acetyleen en helium. CO2 wordt hoofdzakelijk geproduceerd uit 

natuurlijke bronnen of door de verbranding van koolwaterstof. In Nederland zijn 

DSM, Hoek Loos/AGA en Hydro Agri Sluiskil B.V. belangrijke producenten. 

Gasleveranciers kopen vaak CO2 van chemische en petrochemische 

ondernemingen. Helium wordt gextraheerd uit heliumrijk aardgas.

19. Acetyleen is een koolwaterstofgas dat in de regel vrijkomt door de reactie 

van calciumcarbid met water, of wordt gextraheerd uit chemische bronnen. 

Acetyleen wordt in Nederland voornamelijk geproduceerd door Shell en DSM. 

Hier bevinden zich vulstations. Shell levert acetyleen aan Messer Nederland 

B.V. (hierna: Messer).[4] De acetyleen die afkomstig is van DSM wordt 

gedistribueerd via Hoek Loos/AGA (eerder was dat AGA Gas). De meeste 

grote gasleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt, waaronder Air 

Products en Air Liquide, nemen hun cilindergas acetyleen af van Hoek 

Loos/AGA.

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

20. In het besluit van 10 januari 2001 wordt uitgegaan van aparte 

productmarkten voor: (a) cilindergas acetyleen, (b) cilindergas argon[5], (c) 

cilindergas CO2, (d) cilindergas helium, (e) cilindergas stikstof, (f) cilindergas 

zuurstof, (g) bulkgas argon, (h) bulkgas CO2, (i) bulkgas stikstof en (j) 

bulkgas zuurstof.[6]

21. In dit besluit is reeds geconstateerd dat er op de markten voor de 

bulkgassen CO2 en stikstof en de cilindergassen helium en stikstof ten 

gevolge van de onderhavige concentratie geen 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. [7] Deze markten zullen verder buiten beschouwing 

blijven. De overige onder punt 20 genoemde productmarkten worden in het 

navolgende besproken.

22. Er is voorts sprake van een verticale relatie tussen Air Products en AGAT 

op het gebied van helium. Air Products is n van de ondernemingen die helium 

produceert en distribueert. AGAT is n van de ondernemingen die zelf geen 

helium produceert maar helium afneemt van een heliumproducent en 

wederverkoopt. Ook deze relatie is nader onderzocht.



Opvatting van partijen

23. Partijen hebben in hun vergunningaanvraag verwezen naar het besluit van 

10 januari 2001 en plaatsen een aantal kanttekeningen bij de in dit besluit 

getrokken conclusies omtrent de relevante productmarkten. Ten eerste 

betwijfelen zij dat er een aparte markt voor cilindergassen bestaat, waarbij het 

proces van het vullen van cilinders de markt voor bulkgassen onderscheidt van 

die van cilinders.

24. Partijen merken voorts op dat de aanbodsubstitutie ten aanzien van de 

atmosferische gassen bij de beoordeling moet worden meegenomen. De 

productie van bulk- en cilindergassen vindt namelijk plaats op dezelfde 

productiefaciliteiten en veel bulkafnemers kopen zowel bulk- als 

cilindergassen, aldus partijen.

25. Tevens dient bij het onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen 

transactie rekening gehouden te worden met concurrentiedruk van alternatieve 

producten. Om dit te staven hebben partijen een uittreksel van een rapport van 

EE&MC over op gas en niet op gas gebaseerde toepassingen overgelegd.[8] 

In dit rapport wordt voor een aantal belangrijke toepassingen van industrile 

gassen een aantal niet op gas gebaseerde alternatieven genoemd. Onder 

andere worden de volgende voorbeelden van substitutie genoemd. Zuurstof 

kan worden vervangen door omgevingslucht, eventueel verrijkt met een 

brandbaar mengsel, in geval van bijvoorbeeld waterzuiveringstoepassingen. 

Voor lastechnische toepassingen zijn zowel CO2 als argon bruikbaar; kan 

hetzelfde resultaat worden verkregen met elektrisch lassen; of kan het gehele 

lasproces worden vervangen door andere bevestigingstechnieken zoals lijmen. 

Acetyleen kan worden vervangen door propaan, butaan, tetreen, ethyleen en 

andere vergelijkbare brandbare producten of mengsels daarvan. Hoewel deze 

alternatieven niet leiden tot de afbakening van een ruimere markt, zorgen de 

niet op gas gebaseerde toepassingen wel voor een concurrentiedruk waar 

rekening mee gehouden dient te worden bij de beoordeling van de gevolgen 

van de concentratie, aldus partijen.

26. Met betrekking tot cilindergassen wordt opgemerkt dat veel klanten meer 

dan n soort gas kopen. Dit betekent dat naast de verschillende 

productmarkten afzonderlijk de markt voor cilindergassen als geheel dient te 

worden beschouwd. Met name met betrekking tot cilindergassen gaan 

klanten in het algemeen niet naar verschillende leveranciers maar kopen een 

combinatie van soorten cilindergassen bij n leverancier. Dat geldt met name 

voor de levering van cilindergassen door depothouders voor wie de verkoop van 

cilindergassen bovendien slechts een onderdeel van hun activiteiten vormt. Er 

is een aanzienlijke druk van klanten die ook andere producten kopen om de 

prijzen voor cilindergassen te verlagen. Er kan hierbij een vergelijking worden 

gemaakt met het besluit van de d-g NMa met betrekking tot supermarkten, 

waar werd ingegaan op een algemene markt voor de detailhandel van 

dagelijkse producten, aldus partijen.

27. Speciaal met betrekking tot de markt voor het cilindergas CO2 stellen 

partijen dat er een aparte productmarkt kan worden onderscheiden voor CO2 

dat aan de horeca wordt geleverd en wordt gebruikt voor het tappen van bier 

en limonade. Deze CO2 wordt in een speciaal type cilinder (10 kilogram) 

gedistribueerd en altijd samen met bierfusten en limonadehouders geleverd. 

Op deze aldus te onderscheiden markt voor cilindergas CO2 voor de horeca 

zou geen overlap bestaan, omdat Air Products op dat gebied niet actief is.



28. Tot slot merken partijen op dat AGAT geen productiefaciliteiten heeft en 

haar bulkgassen bij andere gasondernemingen betrekt. Er is derhalve geen 

sprake van overlap op het gebied van de productie van bulkgassen nu AGAT 

hierop niet actief is.

Opvatting van marktpartijen

29. Om nader onderzoek te doen naar de juistheid van de voorlopige 

afbakening van de productmarkten zoals door de d-g NMa is vastgesteld in 

het besluit van 10 januari 2001 zijn 50 afnemers gevraagd of voor het gas (de 

gassen) dat (die) zij afnemen, een alternatief bestaat in de vorm van een 

ander gas, danwel van een geheel ander product waarbij geen gebruik wordt 

gemaakt van een industrieel gas. Alle afnemers, op drie na, geven aan dat er, 

zowel op korte termijn als op lange termijn, geen substituten bestaan voor het 

door hen afgenomen industrile gas. Van alle respondenten geeft n afnemer 

van argon aan dat voor een deel van zijn argon ook het industrile gas stikstof 

gebruikt kan worden, twee andere afnemers geven aan dat er voor hun gebruik 

van acetyleen een alternatief beschikbaar is, waarbij n van deze twee 

afnemers tevens aangeeft dat er voor zijn gebruik van CO2 ook een CO2-

mengsel gebruikt kan worden.

30. Concurrenten hebben unaniem aangegeven dat CO2 cilindergas ten 

behoeve van de horeca tot dezelfde markt behoort als CO2 voor industrile 

toepassingen. Hierbij geven marktpartijen aan dat de zuiverheids- en 

kwaliteitseisen voor deze horecatoepassing niet afwijken van CO2 voor 

industrile toepassingen en dat CO2 voor de horeca en voor industrile 

toepassingen uit dezelfde bron afkomstig is. Wel geven marktpartijen aan dat 

prijsstelling, distributiewijze en de wijze van verpakking verschillen, aangezien 

CO2 voor de horeca meestal via de horeca-groothandel gedistribueerd wordt 

en wordt verpakt in kleinere cilinders dan CO2 voor industrile toepassingen. 

Kenmerkend voor de eindgebruiker van CO2 voor de horeca is de kleine 

afname; het leveren van kleine hoeveelheden brengt enorme meerkosten met 

zich mee, aldus een concurrent.

31. Tevens is aan verschillende concurrenten gevraagd in hoeverre het 

mogelijk is zonder veel extra kosten en op korte termijn in plaats van CO2 

voor horecadoeleinden, CO2 voor industrile toepassingen te leveren en vice 

versa. Een aantal marktpartijen geeft aan dat switchen zeker mogelijk is; een 

even groot aantal geeft echter aan dat switchen (zeer) moeilijk is, omdat dit 

(zeer) grote investeringen vereist. Marktpartijen hebben aangegeven dat bij het 

switchen naar de levering van CO2 voor horeca-doeleinden met name 

genvesteerd moet worden in aluminium cilinders, productanalyse-materiaal en 

productie- en herkomstcontroles. Tevens worden de cilinders gevuld met CO2 

voor de horeca vervoerd met kleinere vrachtwagens dan cilinders gevuld met 

CO2 voor industrile toepassingen. En marktpartij geeft aan dat switchen van 

levering van CO2 voor horecadoeleinden naar levering van CO2 voor industrile 

toepassingen eenvoudiger is dan vice versa.

32. Industrile gassen kunnen op drie manieren geleverd worden: (i) tonnage, 

(ii) bulkgassen en (iii) cilindergassen (zie ook punt 36). Uit de antwoorden van 

zowel concurrenten als afnemers blijkt dat per soort gas elke wijze van 

levering als een aparte markt dient te worden beschouwd.

Beoordeling

Soorten gas



33. Industrile gassen dienen te worden onderscheiden van medische gassen 

en speciale gassen omdat de eisen die aan de zuiverheid van medische en 

speciale gassen worden gesteld duidelijk verschillen van de eisen met 

betrekking tot industrile gassen.[9]

34. Zowel uit de vele en vrijwel unanieme reacties van zowel concurrenten als 

afnemers als uit uitvoerig onderzoek van de Europese Commissie[10] is 

gebleken dat processen van afnemers die zijn gebaseerd op het gebruik van 

industrile gassen in het algemeen niet uitwisselbaar zijn met processen die 

niet zijn gebaseerd op het gebruik van industrile gassen zoals mechanische 

of chemische processen. Ook het door partijen overlegde rapport van EE&MC 

noemt behalve lijmen en elektrisch lassen slechts op gas gebaseerde 

toepassingen als alternatief. Hoewel er voorbeelden bestaan waaruit blijkt dat 

uitwisselbaarheid mogelijk is, is er in het onderzoek van de Europese 

Commissie in dergelijke gevallen geconstateerd dat er sprake is van een 

toename van benodigde energie voor de processen van de afnemer alsmede 

van een kwaliteitsverslechtering. Daardoor vindt een dusdanige 

procesverslechtering plaats dat niet meer van uitwisselbaarheid gesproken 

kan worden. In bepaalde gevallen is het bovendien noodzakelijk om bij het 

gebruiken van andere processen over te schakelen op een nieuw systeem 

met de daaraan verbonden aanzienlijke investeringen. In dat geval kan ook 

daarom niet gesproken worden van een substituut.

35. Uit bovengenoemde onderzoeken is eveneens gebleken dat de individuele 

gassen acetyleen, argon, CO2, helium, stikstof en zuurstof niet onderling 

uitwisselbaar zijn wegens de verschillende chemische en fysische 

eigenschappen van elk van de gassen. Industrile gassen worden gelet op hun 

chemische en fysische eigenschappen in het productieproces gebruikt om 

een bepaald resultaat te krijgen. Omdat de behoeften van de afnemers per 

toepassing sterk van elkaar verschillen, kan niet van een algemene 

uitwisselbaarheid van de gassen worden uitgegaan. Hoewel soms voor een 

bepaalde toepassing meer dan n gas de voor het gebruik benodigde 

eigenschappen heeft, is in de regel in dergelijke gevallen n gas bij een 

specifieke toepassing van de klant het technisch superieure. Dat leidt tot de 

conclusie dat er voor de gebruikers geen uitwisselbaarheid bestaat en dat 

derhalve de individuele gassen tot afzonderlijke productmarkten behoren. Dit 

wordt bevestigd door de reacties van concurrenten en afnemers.

Leveringswijze

36. Er zijn drie soorten leveringswijzen te onderscheiden: (i) tonnage, (ii) bulk 

en (iii) cilinders. Bij tonnage gaat het om grote hoeveelheden industrile 

gassen die via installaties op het terrein van de afnemer of via pijpleidingen 

aan de afnemer worden geleverd. Bij bulk worden de gassen geleverd in 

bulkvorm (op lage temperaturen) door speciaal hiervoor gebouwde gesoleerde 

weg- of railtankers. In geval van cilinders worden de gassen geleverd in 

geperste vorm in hogedrukcilinders. De distributiekanalen voor de drie 

leveringswijzen zijn verschillend. De bij de klanten aanwezige installaties en 

materialen onderscheiden zich per leveringswijze en de prijzen voor de 

individuele gassen wijken per leveringswijze aanzienlijk van elkaar af.

37. Uit eigen onderzoek van de NMa ter voorbereiding van het besluit van 10 

januari 2001 is gebleken dat concurrenten en afnemers van partijen de 

hierboven beschreven afbakening van de productmarkt, waarbij elk soort gas 

per wijze van levering een aparte markt vormt, onderschrijven. Ook eerder in 



de zaken 569 en 645/Messer Nederland B.V.[11] is op vergelijkbare wijze de 

markt afgebakend. Tevens heeft de Europese Commissie in haar recente 

beschikkingen op het gebied van industrile gassen deze markten als zodanig 

onderscheiden.[12]

38. Gelet op de bovenstaande argumenten zal in de onderhavige zaak worden 

uitgegaan van aparte productmarkten per leveringswijze voor de afzonderlijke 

industrile gassen. Aangezien de activiteiten van partijen op het gebied van 

tonnage niet overlappen, zal deze leveringswijze verder onbesproken blijven.

Cilindergas CO2

39. Een aantal argumenten pleit voor een relevante productmarkt voor 

cilindergas CO2 inclusief die voor horecatoepassingen: het gas is afkomstig 

uit dezelfde bron en voor beide toepassingen zijn de zuiverheids- en 

kwaliteitseisen gelijk. Aan de andere kant zijn er verschillen in prijsstelling, 

distributiewijze en de wijze van verpakking tussen cilindergas CO2 voor 

horecadoeleinden en cilindergas CO2 voor industrile toepassingen. De 

Europese Commissie is in haar beschikking in de zaak Air Liquide/BOC 

uitgegaan van een markt voor cilindergas CO2 inclusief CO2 voor de horeca.

[13] Bij de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie kan 

in het midden blijven of cilindergas CO2 voor horecadoeleinden tot een markt 

voor cilindergas CO2 moet worden gerekend, of dat hierbinnen een 

onderscheid moet worden gemaakt naar horecadoeleinden en industrile 

toepassingen, aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt (zie de 

punten 76 en 77).

Conclusie

40. Op grond van het bovenstaande wordt in het onderhavige besluit uitgegaan 

van aparte relevante productmarkten voor (a) cilindergas acetyleen; (b) 

cilindergas argon; (c) cilindergas CO2, al dan niet inclusief CO2 voor 

horecadoeleinden; (d) cilindergas zuurstof; (e) bulkgas argon en (f) bulkgas 

zuurstof.

Verticale relatie: helium

Opvatting van partijen

41. Partijen hebben zich in de vergunningsfase over de 

productmarktafbakening van helium niet uitgelaten.

Beoordeling

42. In tegenstelling tot bijvoorbeeld atmosferische gassen (luchtgassen) die 

worden geproduceerd in luchtscheidingsinstallaties en worden gewonnen uit 

de lucht, zoals argon, stikstof en zuurstof, kan helium slechts op een beperkt 

aantal plaatsen ter wereld uit heliumrijk gas worden gewonnen. De bronnen 

bevinden zich in Algerije, Polen, Rusland en de Verenigde Staten en bestaan 

uit aardgas waaruit helium ter plekke wordt gextraheerd. Een beperkt aantal 

partijen exploiteert deze heliumbronnen en levert helium aan andere Europese 

wederverkopers, waaronder andere gasondernemingen. Air Products is n van 

de ondernemingen die helium produceert, cilinders in een speciaal hiervoor 

geschikt vulstation van helium voorziet en cilindergas helium verkoopt aan 

gasleveranciers en eindgebruikers. AGAT produceert zelf geen helium, maar 



neemt cilindergas helium van een heliumproducent af. In navolging van een 

recente uitspraak van de Europese Commissie kan worden gezegd dat Air 

Products actief is op de relevante productmarkt voor de wholesale levering van 

helium[14]

43. Voorts leveren zowel Air Products als AGAT cilindergassen helium aan 

eindgebruikers. In het besluit van 10 januari 2001 is bij de voorlopige 

productmarktafbakening een aparte relevante productmarkt voor cilindergas 

helium onderscheiden. Gelet op het onder punt 34 tot en met 38 gestelde 

omtrent de substitutiemogelijkheden tussen op gas gebaseerde toepassingen 

en niet op gas gebaseerde toepassingen, de mogelijkheden van substitutie 

tussen de verschillende soorten gassen en de verschillende leveringswijzen, 

kan voor cilindergas helium een aparte relevante productmarkt worden 

onderscheiden waarop beide partijen actief zijn.

Conclusie

44. Er is sprake van een potentile verticale relatie tussen Air Products en 

AGAT op het gebied van helium. Air Products is actief is op de relevante 

productmarkt voor de wholesale-levering van helium en beide partijen zijn 

actief op de relevante productmarkt voor cilindergassen helium.

Relevante geografische markten

45. Ten aanzien van de geografische dimensie van de onderscheiden 

productmarkten, gelden verschillende overwegingen voor respectievelijk 

cilindergassen, bulkgassen en de voor helium onderscheiden productmarkten. 

In het onderstaande worden deze drie apart besproken.

1. Cilindergassen

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

46. Voor de cilindergassen acetyleen, argon, zuurstof en CO2 gaat het besluit 

van 10 januari 2001 uit van nationale markten.[15]

Opvatting van partijen

47. Partijen stellen dat bij cilindergassen moet worden uitgegaan van een 

straal van circa 60 kilometer waarbinnen renderend kan worden geleverd. 

Grotere leveranciers hebben in de regel echter zoveel vulstations, dat de 

beleveringsgebieden of catchment areas op elkaar aansluiten zodat zij het 

grondgebied van Nederland omspannen, aldus partijen.

48. Partijen stellen de conclusie dat er sprake is van een nationale markt ter 

discussie, nu Westfalen Gassen Nederland B.V. (hierna: Westfalen Gas)[16] 

en Indugas Nederland B.V.[17] (hierna: Indugas) cilindergassen vanuit 

buurlanden aan Nederlandse klanten in een specifieke regio leveren.

Beoordeling

49. Uit eigen onderzoek van de NMa onder concurrenten en afnemers is 

gebleken dat grensoverschrijdende leveringen nauwelijks plaatsvinden en dat 

concurrentie op nationaal niveau plaatsvindt. Dit geldt voor alle in punt 46 

genoemde cilindergassen. Hierbij geven marktpartijen aan dat naast 



transportkosten, levertijd en wet- en regelgeving, ook technische 

ondersteuning en verschillen in cilinderaansluitingen belemmeringen zijn om 

vanuit Nederland cilindergassen in het buitenland te kopen. Tevens geven 

concurrenten aan dat de prijzen voor cilindergassen in Nederland lager liggen 

dan in de omringende landen. Ook de Europese Commissie gaat uit van een 

Nederlandse markt voor cilindergassen.[18]

Conclusie

50. Op grond van de bovenstaande argumenten zal in de onderhavige zaak 

worden uitgegaan van nationale markten voor de cilindergassen acetyleen, 

argon, CO2, al dan niet inclusief CO2 voor horecadoeleinden en zuurstof.

2. Bulkgassen

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

51. Het besluit van 10 januari 2001 gaat voor bulkgas zuurstof uit van een 

Nederlandse markt. Voor bulkgas argon is in het midden gelaten of het een 

nationale dan wel een ruimere dan nationale markt betreft. Aangegeven is dat 

dit bij de beoordeling van een eventuele vergunningaanvraag nader onderzocht 

zal worden.[19]

Opvatting van partijen

52. Partijen zijn van mening dat de relevante geografische markt voor zowel 

bulkgas zuurstof als bulkgas argon ruimer is dan Nederland. Partijen 

verwijzen hierbij naar de beschikking van de Europese Commissie in de zaak 

Linde/AGA [20], waar wordt gesteld dat bulkgassen rendabel kunnen worden 

gedistribueerd binnen een straal van 200 kilometer vanaf de productiefaciliteit. 

In de Nederlandse situatie betekent dit dat de relevante geografische markt 

groter is dan alleen Nederland en ook Belgi en het Ruhr-gebied in Duitsland 

omvat. Ten aanzien van bulkgas argon zijn partijen echter van mening dat de 

geografische markt gelet op de rendabele transportafstand een gebied omvat 

met een straal van 350 kilometer vanaf de productiefaciliteit en derhalve Belgi, 

Luxemburg en de verkoopgebieden Dsseldorf, Keulen en Mainz in Duitsland 

omvat. Partijen onderbouwen deze stellingen met im- en exportgegevens voor 

argon, helium, stikstof en zuurstof en CO2 van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat er substantile handelsstromen zijn tussen 

Nederland en de omliggende landen, aldus partijen.

53. Air Products heeft luchtscheidingsinstallaties in Rotterdam, Gent en 

Hattingen (Duitsland), die allemaal gebruikt kunnen worden om de 

Nederlandse markt te bedienen. Gelet op de actieradius van ieder van deze 

installaties betekent dit dat de meeste Nederlandse afnemers door 

verschillende van deze installaties kunnen worden beleverd. Het maakt niet uit 

van welke luchtscheidingsinstallatie een locatie van de klant gelegen binnen 

de bovenstaande straal van 200 dan wel 350 kilometer, wordt beleverd. Daarbij 

komt dat de prijsverschillen tussen Nederland en Belgi miniem zijn, aldus 

partijen.

54. Partijen wijzen er daarnaast op dat de meeste grote Europese 

leveranciers over luchtscheidingsinstallaties in Nederland of in buurlanden 

beschikken, zodat ze in staat zijn om de Nederlandse markt te benvloeden 

indien de transportkosten gecompenseerd kunnen worden in geval van hogere 



marktprijzen. In ieder geval is sprake van potentile concurrentie vanuit deze 

landen.

55. De daadwerkelijke export van zuurstof van partijen laat het volgende beeld 

zien. Voor AGAT geldt dat zij alleen exporteert naar Belgi alwaar zij [0-10]% 

van haar omzet met bulkgas zuurstof realiseert. Desgevraagd heeft AGAT 

aangegeven dat alle gexporteerde zuurstof [ ] in Belgi wordt geleverd. Voor Air 

Products geldt dat zij [20-40]% van haar bulkgas zuurstof levert aan Air 

Products-vestigingen in Belgi en Duitsland. 

56. De export van bulkgas argon van partijen is als volgt. Voor AGAT 

vertegenwoordigt deze een waarde van [10-20]% van haar omzet en vindt deze 

export alleen naar Belgi plaats. Air Products exporteert meer dan [60-70]% 

van haar afzet bulkgas argon. Dit wordt naar (een) Air Products-vestiging(en) 

in het Verenigd Koninkrijk gexporteerd, waar volgens partijen een 

ondercapaciteit zou zijn voor de productie van argon.

Opvatting van marktpartijen

57. Om nader onderzoek te doen naar de voorlopige geografische 

marktafbakening waartoe in het besluit van 10 januari 2001 is geconcludeerd, 

zijn 18 Nederlandse afnemers van bulkgas argon en/of zuurstof gevraagd of zij 

bij een prijsverhoging van 5 10% door alle Nederlandse gasleveranciers 

zouden overstappen naar een buitenlandse leverancier. Het grootste deel van 

de afnemers geeft aan dit in ieder geval te overwegen. Hierbij geeft iets meer 

dan een derde van de afnemers aan in Belgi op zoek te gaan naar een andere 

leverancier, circa een kwart gaat (ook) naar West-Duitsland, en enkele 

afnemers noemen heel Duitsland, Groot-Brittanni, Frankrijk, Itali dan wel heel 

Europa.

58. Alle afnemers, op n na, hebben aangegeven dat zij in de afgelopen vijf 

jaren geen bulkgassen uit het buitenland hebben betrokken. Hierbij hebben zij 

aangegeven dat transportkosten, levertijd en wet- en regelgeving 

belemmeringen zijn om vanuit Nederland bulkgassen in het buitenland te 

kopen.

59. Concurrenten van partijen bevestigen dat transportkosten en verschillen in 

wet- en regelgeving belemmeringen kunnen zijn om vanuit Nederland 

bulkgassen in het buitenland te verkopen. Zij geven aan dit niet of nauwelijks 

te doen.

Beoordeling

60. Hoewel afnemers aangeven buitenlandse gasleveranciers als een mogelijk 

alternatief te overwegen indien de Nederlandse gasleveranciers hun prijzen 

met 5 10% verhogen, blijkt dat in de afgelopen vijf jaar, op levering aan n 

afnemer na, geen gas daadwerkelijk in het buitenland afgenomen is. Tevens 

hebben concurrenten aangegeven nauwelijks bulkgassen te exporteren. Zoals 

aangegeven in de punten 55 en 56, betreft de im- en export van partijen vrijwel 

alleen interne leveringen. Er is derhalve niet aannemelijk dat afnemers 

leveringen uit het buitenland als substituut beschouwen. Ook de Europese 

Commissie heeft recent geconcludeerd dat de geografische dimensie van de 

markten voor de bulkgassen argon en zuurstof Nederland is.[21]

61. Desgevraagd hebben partijen aangegeven dat de cijfers afkomstig van het 



CBS met betrekking tot de handelsstromen tussen Nederland en de 

omliggende landen betrekking kunnen hebben op bulkgassen, cilindergassen 

en op tonnage. Aangezien de grootste hoeveelheden industrile gassen 

geleverd worden door middel van tonnage, zal juist tonnage het overgrote deel 

hebben bijgedragen aan deze handelsstromen. De CBS-cijfers zijn voor de 

onderhavige analyse daarom niet bruikbaar. Op basis van deze cijfers kan niet 

met zekerheid worden geconcludeerd dat er significante handelsstromen met 

betrekking tot bulk- en cilindergassen bestaan tussen Nederland en de 

omringende landen.

Conclusie

62. Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt uitgegaan van 

Nederlandse markten voor bulkgas argon en voor bulkgas zuurstof.

3. Verticale relatie: helium

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

63. In het besluit van 10 januari 2001 kon voor cilindergas helium in het 

midden blijven of de geografische markt nationaal dan wel ruimer dan 

nationaal is. Eveneens kon in het midden worden gelaten of de geografische 

markt voor de productie en wederverkoop van helium op groothandelsniveau 

Europees of wereldwijd is.[22]

Beoordeling

64. De heliumbronnen bevinden zich in de Verenigde Staten, Polen, Algerije 

en Rusland. Europa wordt hoofdzakelijk van helium voorzien vanuit de bronnen 

die in de buurt van of in Europa zijn gelegen. Helium voor de Europese markt 

wordt onder andere geleverd door Air Liquide en Air Products vanuit Algerije, 

door The BOC Group plc (hierna: BOC) vanuit Polen en door Messer 

Griesheim. In Nederland wordt bijvoorbeeld helium (al dan niet via 

wederverkopers) aangeboden door Air Products, Air Liquide, BOC, Messer 

Griesheim GmbH en Praxair N.V.[23] (hierna: Praxair). Eerder heeft de 

Europese Commissie[24] in het midden gelaten of de geografische markt voor 

de wholesale-levering van helium Europees of wereldwijd is. In het onderhavige 

geval wordt dit eveneens in het midden gelaten.

Conclusie

65. Voor cilindergas helium, de markt waarop zowel Air Products als AGAT 

actief is, wordt in het midden gelaten of de geografische markt nationaal of 

ruimer dan nationaal is. Ten aanzien van de markt voor de wholesale-levering 

van helium waarop Air Products actief is, wordt eveneens in het midden 

gelaten of deze Europees of wereldwijd is. Voor de materile beoordeling 

maakt dit geen verschil (zie de punt 187 tot en met 189).

B. Gevolgen van de concentratie

66. Bij de beoordeling wordt eerst ingegaan op de gevolgen voor de markten 

voor cilindergassen, vervolgens op de gevolgen voor de markten voor 

bulkgassen en tenslotte op de verticale relatie ten aanzien van helium.

1. Cilindergassen



67. Bij de bespreking van de gevolgen van de concentratie op de markten voor 

cilindergassen zal allereerst de marktstructuur kort worden beschreven. Na 

het vermelden van de marktaandelen, zal dan de mogelijkheid van het 

ontstaan van een individuele machtspositie op de markten voor cilindergassen 

acetyleen, argon en zuurstof aan de orde komen en vervolgens een mogelijke 

collectieve machtspositie.

68. Hoewel per cilindergas aparte relevante markten zijn onderscheiden, 

gelden de hierna genoemde feiten en argumenten steeds voor alle 

onderzochte soorten cilindergassen, tenzij anders aangegeven.

Marktstructuur cilindergassen

De spelers

69. Na het tot stand brengen van de onderhavige concentratie zijn de twee 

grootste spelers op de Nederlandse markten voor cilindergassen acetyleen, 

argon en zuurstof: Hoek Loos/AGA en Air Products/AGAT. Andere spelers 

zijn Air Liquide, Messer, Indugas, Nederlandse Technische Gasmaatschappij 

(hierna: NTG)[25], Gasco N.V. (hierna: Gasco) en Westfalen Gas. Voor 

cilindergas CO2 komen hier nog bij ACP N.V., Nederlandse Koolzuur 

Centrale B.V. (hierna: Nederlandse Koolzuur Centrale) en Rijntechniek 

koolzuur B.V.

70. De meeste ondernemingen produceren de (meeste) gassen zelf. 

Ondernemingen als Gasco, Nederlandse Koolzuur Centrale en AGAT doen dit 

echter niet, maar betrekken al hun industrile gassen bij anderen. Vrijwel alle 

leveranciers van cilindergassen, ook AGAT, beschikken over een 

cilindervulstation.

De verkoop en distributie van cilindergassen

71. De verkoop en distributie van cilindergassen vindt op drie manieren plaats. 

In de eerste plaats worden cilindergassen rechtstreeks aan de eindgebruiker 

geleverd door de gasleveranciers als genoemd onder punt 69. Daarnaast 

beschikken de meeste leveranciers van de cilindergassen acetyleen, argon en 

zuurstof over een meer of minder omvangrijk netwerk van depothouders. De 

meeste kleinere klanten met een geringe jaaromzet worden via depothouders 

beleverd. De overeenkomst met de eindgebruiker wordt in de regel met de 

gasleverancier gesloten. De prijs voor de eindgebruiker wordt ofwel door de 

gasleverancier bepaald, ofwel door de depothouder waarbij deze binnen een 

bepaalde bandbreedte en in de regel ten koste van zijn provisie, kortingen kan 

geven. In vrijwel alle gevallen neemt de depothouder de industrile gassen 

exclusief af van de gasleverancier en beschikt de depothouder niet over een 

exclusief gebied. Depothouders zijn vaak bedrijven waarbij cilindergassen 

slechts een onderdeel van het assortiment vormen.[26] Zij beschikken niet 

over een eigen vulstation. Tot slot maakt een beperkt aantal gasleveranciers 

ook gebruik van wederverkopers. Deze handelen op eigen naam en risico en 

soms beschikken zij over een eigen vulstation.

Onderlinge relaties

72. Er bestaan in Nederland op het gebied van industrile gassen verschillende 

overeenkomsten voor de onderlinge levering van sommige van deze gassen, 



zogenaamde swapovereenkomsten en samenwerkings- en 

leveringsovereenkomsten.

73. Een swapovereenkomst houdt in, dat twee gasproducenten onderling 

afspreken dat zij voor elkaar een bepaalde hoeveelheid gas produceren en 

met elkaar ruilen. Normaliter worden gelijke volumes van hetzelfde product in 

twee verschillende regios uitgewisseld of verschillende producten (in een gelijk 

volume/waarde) in dezelfde regio of verschillende regios.

74. Tussen de twee grootste spelers op de Nederlandse markten voor 

cilindergassen, Air Products/AGAT en Hoek Loos/AGA bestaat ook een 

aantal overeenkomsten. Er bestond een samenwerkings- en 

leveringsovereenkomst tussen AGA Gas en Air Products (hierna: AGAton-

overeenkomst). Deze is gesloten in [ ] voor een periode van [ ] jaar en heeft 

betrekking op de productie en langjarige levering door Air Products aan AGA 

Gas van [ ]. Als tegenprestatie [ ] van een nieuwe door Air Products te 

realiseren luchtscheidingsinstallatie te [ ] verkreeg AGA Gas een langjarig 

recht om een deel van de capaciteit van deze installatie te benutten. De 

AGAton-overeenkomst is inmiddels overgegaan van AGA Gas naar Hoek 

Loos/AGA. Verder bestaan er tussen Hoek Loos/AGA en Air Products 

overeenkomsten voor de levering van [ ]. Voorts wordt door Air Products alle 

[ ] ingekocht bij Hoek Loos/AGA.

De marktaandelen

75. Aangezien niet alle ondernemingen hun omzet per cilindergas registreren, 

is voornamelijk gekeken naar de marktaandelen op basis van volume[27]. Uit 

onderzoek van de NMa is gebleken dat in 1999[28] op de Nederlandse markt 

voor cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof de volgende marktaandelen 

zijn behaald:
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Cilindergas CO2

76. Naar aanleiding van het onderzoek in de meldingsfase is in het besluit van 

10 januari 2001 geconcludeerd dat er op de cilindermarkt voor CO2 reden was 

om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige concentratie een 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Ten aanzien van het volume 

van de markt voor CO2 hebben partijen hun eerder verstrekte cijfers toegelicht 

en opgemerkt dat de marktomvang waarvan eerder is uitgegaan, onjuist is 

gebleken. Tijdens het onderzoek volgend op de vergunningaanvraag is, naar 
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aanleiding van een aantal aanvullende cijfers van concurrenten en van partijen, 

gebleken dat het gezamenlijke marktaandeel van Air Products/AGAT in 1999 

circa [10-20]% bedroeg op het gebied van CO2 cilindergas inclusief de 

leveringen aan de horeca. Op een markt voor cilindergas CO2 exclusief de 

leveringen aan de horeca bedroeg het gezamenlijk marktaandeel minder dan 

20%.

Conclusie

77. Gelet op het bovenstaande ontstaat er ten gevolge van de onderhavige 

concentratie geen individuele of collectieve machtspositie noch wordt een 

individuele of collectieve machtspositie versterkt op de Nederlandse markt 

voor CO2 cilindergas, al dan niet inclusief CO2 geleverd aan de horeca.

INDIVIDUELE MACHTSPOSITIE

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

78. In het besluit van 10 januari 2001 is geconcludeerd dat de hoge 

gezamenlijke marktaandelen van partijen op de markten voor de 

cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof tezamen met de structuur van de 

markt, de beperkte macht van de kleine afnemers, het feit dat partijen als n 

van de weinige spelers beschikken over een fijnmazig distributienetwerk, de 

belemmeringen om toe te treden tot deze markten alsmede de ontwikkeling 

van de markt en van de prijzen ertoe leiden dat er reden is om aan te nemen 

dat als gevolg van de onderhavige concentratie een individuele economische 

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

daadwerkelijk mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd. Uit cijfers die in de meldingsfase zijn 

overgelegd door partijen kwam het beeld naar voren dat met name afnemers 

van AGAT die cilindergas aangeleverd krijgen via depothouders gedurende de 

periode 1995-1999 te maken hebben gehad met grote prijsstijgingen varirend 

van [30 tot 70]%, terwijl de prijzen van cilindergassen aan andere afnemers 

tegelijkertijd in de regel zijn gedaald.[29]

Opvatting van partijen

79. Partijen merken op dat bij de berekening van de marktaandelen enkele 

concurrenten niet meegenomen zijn, zoals Gasco en Westfalen Gas. Hoewel 

deze spelers kleine marktaandelen hebben, zorgen zij wel voor een 

aanzienlijke concurrentiedruk.

80. Partijen zijn om de volgende redenen van mening dat ten gevolge van de 

onderhavige concentratie geen individuele economische machtspositie zal 

ontstaan of worden versterkt. Ten aanzien van de ontwikkeling van gemiddelde 

prijzen per klantgroep die zijn opgesteld door AGAT zijn partijen van mening 

dat een dergelijke indeling in klantgroepen niet gebruikelijk is in de markt. Het 

feit dat kleinere klanten een hogere prijs per m betalen, is een gevolg van het 

feit dat grotere klanten een kostprijsverlaging door productie op grote schaal 

mogelijk maken voor de gasbedrijven.

81. Daarnaast stellen partijen tijdens het onderzoek in de vergunningsfase dat 

de in de meldingsfase overgelegde prijzen de ontwikkeling van de gemiddelde 

prijzen betrof. Partijen geven aan dat een gemiddelde prijs uit meerdere 

elementen bestaat die van invloed zijn op de hoogte van de gemiddelde prijs. 



De twee belangrijkste elementen, die de oorzaak zijn van de bijzonder grote 

prijsstijgingen, zijn veranderingen in [ ].

82. In de loop van de periode 1995-1999 heeft AGAT [ ]. [ ], steeg de 

gemiddelde prijs, zonder dat klanten individueel daadwerkelijk met 

buitensporige prijsverhogingen zijn geconfronteerd. De ontwikkeling van de 

gemiddelde prijs werd dus sterk benvloed door de verandering in de 

samenstelling van [ ].

83. Tevens heeft binnen de groep van kleinere klanten in de loop van de 

periode 1995-1999 een verschuiving plaatsgevonden van [ ]. Aangezien de [ ], 

is de gemiddelde prijs van het totaal verkochte volume gestegen.

84. Tot slot merken partijen op dat uit de cijfers met betrekking tot de 

marktaandelen en de geringe toename ten gevolge van deze concentratie 

blijkt dat van een individuele machtspositie geen sprake zal zijn. De 

marktstructuur met twee grote spelers is voor de overname van AGA door 

Linde reeds aanwezig (namelijk Hoek Loos en AGA). Na de onderhavige 

concentratie zijn Hoek Loos/AGA en Air Products/AGAT de grote spelers.

Beoordeling

85. Allereerst kan worden vastgesteld dat na het tot stand brengen van de 

onderhavige concentratie naast partijen nog een speler van formaat, te weten 

Hoek Loos/AGA, actief zal zijn op de Nederlandse markten voor 

cilindergassen. Op de Nederlandse markten voor de cilindergassen acetyleen, 

argon en zuurstof zijn de marktaandelen van partijen in grootte vergelijkbaar 

met de marktaandelen van de concurrent Hoek Loos/AGA. Air 

Products/AGAT heeft voorts een assortiment van gassen (zowel bulk- als 

cilindergassen) en een netwerk van depothouders die beide vergelijkbaar zijn 

met die van Hoek Loos/AGA. Ook uit de reacties van marktpartijen komt naar 

voren dat Hoek Loos/AGA een sterke tegenspeler zal zijn van Air 

Products/AGAT. Verschillende malen is naar voren gebracht dat Hoek 

Loos/AGA de marktleider is en zal blijven en dat een grote partij zoals Air 

Products/AGAT nodig is om tegenwicht te kunnen bieden aan Hoek 

Loos/AGA.

86. Teneinde een meer getrouw beeld te krijgen van de prijsontwikkeling voor 

kleine klanten hebben partijen cijfers overgelegd van de daadwerkelijk 

betaalde prijzen door kleine klanten in de periode 1995-1999. Hieruit is 

gebleken dat de prijzen die de klanten hebben betaald [ ]. Er zijn klanten die 

een verlaging van de prijs hebben bedongen en er zijn ook klanten die een 

grotere verhoging hebben betaald. Partijen geven hiermee tevens aan dat ook 

kleine klanten in enige mate over een onderhandelingspositie beschikken.

87. Uit de cijfers die partijen tijdens het onderzoek van de d-g NMa in de 

vergunningsfase hebben overgelegd is gebleken dat niet alleen [ ] is veranderd 

gedurende de periode 1995-1999. Tegelijkertijd veranderde ook [ ] die zowel 

aan het begin als aan het eind van die periode bij AGA Gas inkochten, van [ ].

88. Uit cijfers die door partijen zijn overgelegd blijkt dat tussen 1995 en 1999 

wat betreft de prijs van cilindergas argon, zonder correctie voor [ ], sprake is 

geweest van een totale stijging van [20-30]%, ofwel ruim [0-10]% per jaar. Van 

deze [20-30]% wordt circa [0-10]% veroorzaakt door een [ ], terwijl de 

resterende [10-20]% prijsstijging van [ ] betrof. Dit laatste betekent een 



gemiddelde prijsstijging van ruim [0-10]% per jaar. 

89. Voor zuurstof is de prijsstijging zonder bovengenoemde correctie [20-

30]%, ofwel [0-10]% per jaar. Na correctie voor verandering van [ ] bedroeg de 

totale prijsstijging [20-30]%, ofwel [0-10]% per jaar. Voor cilindergas 

acetyleen bedroeg de prijsstijging [30-40]% (ofwel [0-10]% per jaar) zonder 

correctie voor [ ], en [10-20]% na correctie (ofwel [0-10]% per jaar). 

90. Als gevolg van bovenstaande gegevens wordt het feit dat in de 

meldingsfase naar voren was gekomen, dat prijzen voor kleine afnemers met 

[30-70]% waren gestegen aanzienlijk genuanceerd. De prijzen van de 

cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof zijn na correctie voor wijzigingen 

in [ ] slechts met [0-10]% per jaar gestegen. 

Conclusie

91. Gelet op het bovenstaande ontstaat er ten gevolge van de onderhavige 

concentratie geen individuele machtspositie of wordt er geen individuele 

machtspositie versterkt op de Nederlandse markten voor de cilindergassen 

acetyleen, argon en zuurstof.

COLLECTIEVE MACHTSPOSITIE

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

92. In het besluit van 10 januari 2001 is geconcludeerd dat, gelet op de hoge 

concentratiegraad op de markten voor cilindergassen acetyeleen, argon en 

zuurstof, de grote marktaandelen van de twee belangrijkste spelers, tezamen 

met de structuur van de markt, de beperkte macht van de kleine afnemers, 

het feit dat slechts twee ondernemingen beschikken over een fijnmazig 

distributienetwerk, de homogeniteit van de producten, de belemmeringen om 

toe te treden tot deze markten, de symmetrie tussen concurrenten wat betreft 

kostenstructuur alsmede de meervoudige commercile relaties tussen de 

belangrijkste marktpartijen en de ontwikkelingen van de markt en prijzen, er 

reden is om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige concentratie een 

collectieve 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.[30]

Opvatting van partijen

93. Partijen merken op dat de checklist van marktkenmerken, die vaak wordt 

gebruikt om het bestaan van een collectieve machtspositie te beoordelen, niet 

werktuiglijk kan worden toegepast. Indien een markt bepaalde kenmerken van 

de checklist vertoont, betekent dit op zich niet dat het ontstaan van een 

collectieve machtspositie waarschijnlijk is. Ook voor een collectieve 

machtspositie geldt dat onderzocht moet worden of daardoor de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze 

wordt belemmerd.

94. Voor een collectieve machtspositie moet volgens partijen worden 

aangetoond dat de combinatie van faciliterende factoren voor een collectieve 

machtspositie inderdaad mogelijkheden biedt voor: (a) het komen tot een 

impliciete overeenkomst; (b) het monitoren van de resultaten van die 

overeenkomst; en (c) het doeltreffend en geloofwaardig afstraffen van 



afwijkingen van de overeenkomst, zodat alle spelers op de lange termijn beter 

af zijn als zij zich aan de overeenkomst houden, in plaats van hun winsten op 

korte termijn te verhogen door hun rivalen te onderbieden en meer opdrachten 

binnen te halen. Naast de structurele elementen van een markt moet ook 

onderzocht worden of er daadwerkelijke mededinging tussen de hoofdspelers 

op de markt is geweest en waarschijnlijk zal zijn.

95. Volgens partijen is het gelet op de volgende omstandigheden erg moeilijk 

voor partijen om tot overeenstemming te komen en deze overeenkomst 

vervolgens te monitoren. In de eerste plaats worden op de catalogusprijzen 

voor cilindergassen zowel door de gasleveranciers als hun depothouders op 

individuele basis aanzienlijke kortingen verleend. Zelfs in het geval van klanten 

van vergelijkbare omvang bestaat er een aanzienlijke variatie in de 

daadwerkelijk door klanten betaalde prijzen. Ten tweede leveren de na verloop 

van vier maanden door de branchevereniging Vereniging van Fabrikanten voor 

Industrile Gassen (hierna: VFIG) verstrekte gegevens per gas te weinig 

informatie op om volledige of perfecte monitoring mogelijk te maken. Alleen de 

totale omvang van een bepaalde markt en het eigen marktaandeel wordt 

verstrekt. Ten derde maken grotere particuliere afnemers geen gebruik van 

formele openbare aanbestedingen maar van meer informele procedures 

waarbij het wel duidelijk is met wie is gecontracteerd, maar niet welke prijzen 

en voorwaarden zijn afgesproken. De [ ] waarbij [ ]% van de klanten [ ]% van 

de omzet vertegenwoordigt en die volgens de NMa tot transparantie zou 

kunnen leiden, zal op de cilindermarkt niet tot extra transparantie leiden nu 

AGAT alleen al [20.000-30.000] klanten heeft en met ieder een ander 

contract, aldus partijen.

96. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat meervoudige onderlinge relaties en 

contacten tussen de grote spelers (multi-marktcontacten), die al voor de 

concentratie bestonden, een wezenlijke impact hebben op de effecten van de 

voorgenomen concentratie. Deze relaties en contacten zullen, aldus partijen, 

niet tot afstemming van gedrag leiden. In geval van swapovereenkomsten 

wordt geen informatie over verkoopprijzen aan klanten verstrekt maar alleen 

informatie op volumebasis. Er wordt geen inzicht gegeven in elkaars 

kostenstructuur. Bij swapovereenkomsten en bij de AGAton-overeenkomst

[31] vindt alleen operationele afstemming plaats en geen afstemming op 

bestuursniveau. Ten aanzien van helium en acetyleen is alleen sprake van 

een verticale relatie, niet van uitwisseling van informatie.

97. De pogingen tot afstemming kunnen bovendien worden ondermijnd door 

een aantal (kleinere) concurrenten zoals het offensief opererende Air Liquide, 

het sinds 1990 op de Nederlandse markt actieve Messer, Westfalen Gas en 

Indugas.

98. Daarnaast brengen partijen nog de volgende argumenten naar voren. 

Partijen wijzen op de activiteiten van wederverkopers. Deze wederverkopers 

kopen bulkgassen in en verpakken deze in cilinders voor wederverkoop. Deze 

wederverkopers hebben lage overhead kosten die hen in combinatie met de 

goede kennis van de locale markt in staat stellen zich zeer concurrerend op 

te stellen. Ook beschikken de grote afnemers over countervailing power. Een 

groot deel van de omzet in iedere cilindermarkt wordt immers behaald door 

middel van leveranties aan afnemers met koopkracht. Circa [ ]% van de 

afnemers is goed voor [ ]% van de inkomsten op de cilindermarkt. Normaliter 

nodigen deze grote afnemers meerdere gasleveranciers uit om een offerte uit 

te brengen waarna onderhandelingen volgen. Ten aanzien van het onderzoek 

in de meldingsfase merken partijen nog op dat de NMa meervoudige relaties, 



portfolio-effecten en countervailing power heeft geanalyseerd zonder dit 

specifiek per markt te bekijken. Portfolio-effecten zijn overigens niet aanwezig 

op de te onderzoeken markten volgens partijen.

99. Voorts benadrukken partijen dat de onderhavige concentratie een 

uitvloeisel is van de beschikking van de Europese Commissie in de zaak 

Linde/AGA[32]. De afsplitsing van cilinderactiviteiten van AGA Gas door Linde 

is een verplichting en met de keuze van Air Products als koper wordt voldaan 

aan de intentie van de Europese Commissie om een machtspositie op de 

Nederlandse markt te voorkomen en een sterke concurrent naast Hoek 

Loos/AGA te creren, aldus partijen.

Het onderzoek van Lexecon

100. Partijen hebben Lexecon gevraagd de relatie tussen marktmacht en 

marktstructuur in de cilindergasmarkten te bezien. In het Lexecon-rapport 

worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar de 

relatie tussen marktstructuur en marktmacht op een aantal markten voor 

industrile gassen in verschillende Europese landen. Marktstructuur wordt in 

dit onderzoek opgevat als de concentratiegraad van de markt (gemeten aan 

de hand van twee indices); marktmacht wordt opgevat als hetzij de prijs, 

hetzij de ratio tussen prijs minus de (marginale) kosten en de prijs. De 

resultaten in de statistische analyse geven aan dat er in een aantal gevallen 

geen significante relatie zou bestaan tussen (de in het rapport gedefinieerde) 

marktstructuur en marktmacht. Hieruit wordt geconcludeerd dat de overname 

van AGAT door Air Products geen opwaartse druk zal uitoefenen op de prijs 

en de winstmarge. Dit zou betekenen dat de toegenomen concentratie van de 

markten als gevolg van de onderhavige transactie niet leidt tot het ontstaan 

van een collectieve machtspositie.

Het onderzoek van EE&MC

101. Partijen hebben voorts EE&MC gevraagd de mate van concurrentie in de 

te onderzoeken markten te analyseren. Dit onderzoek concludeert volgens 

partijen dat vr de overname van AGA door Linde een sterke concurrentie op de 

te onderzoeken markten bestond, zowel tussen de grote spelers AGA Gas en 

Hoek Loos als tussen ieder van hen en de kleinere spelers. Het onderzoek 

wijst op aanzienlijke schommelingen van marktaandelen op alle markten die 

volgens partijen alleen het gevolg kunnen zijn van concurrentie. Het onderzoek 

naar de grootte van de verschillen in marktaandelen zou duidelijk maken dat 

er geen parallellen zijn tussen de ontwikkeling van de marktaandelen van 

Hoek Loos, AGA Gas en Air Products. Indien een stilzwijgende 

samenwerking aan de basis zou hebben gelegen van hun commercile gedrag 

zouden die verschillen er niet zijn geweest. Ten slotte leveren de cijfers over 

het aantal verloren en gewonnen klanten en de bijbehorende omzetten 

essentile informatie over de andere concurrenten aan wie of van wie AGA Gas 

en Hoek Loos de afgelopen jaren klanten hebben verloren of gewonnen, aldus 

partijen. Hieruit blijkt dat er afnemers in enige mate switchen tussen 

verschillende leveranciers van cilindergassen.

102. Concluderend stellen partijen dat er voor de concentratie geen sprake 

was van een collectieve machtspositie op de te onderzoeken markten, te 

meer daar er vele jaren hevige concurrentie was tussen de gasleveranciers. 

Ook ten gevolge van deze concentratie zal geen collectieve machtspositie 

ontstaan, aldus partijen.



Beoordeling

103. Bij het beoordelen of ten gevolge van deze concentratie een collectieve 

economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt op de Nederlandse 

markten voor de cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof, zal eerst 

worden bekeken of in het verleden aanwijzingen bestonden voor het bestaan 

van een collectieve machtspositie op deze markten. Aan de hand van de in 

het besluit van 10 januari 2001 geconstateerde aanwijzingen voor het bestaan 

van een collectieve machtspositie, zal met name worden ingegaan op de 

structuurkenmerken van de markten waarnaar de d-g NMa in de 

vergunningsfase uitgebreid onderzoek heeft verricht, zoals de transparantie, 

de onderlinge relaties en de concurrentiedruk van de kleinere spelers op de 

markt.

104. Indien er wezenlijke aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van 

effectieve concurrentie, kan op basis van een beperkt aantal kenmerken van 

de marktstructuur niet worden geconcludeerd dat in het verleden een 

collectieve machtspositie heeft bestaan. De Europese Commissie heeft in de 

zaak Linde-AGA op basis van dergelijke aanwijzingen voor de Duitse markt 

geconcludeerd dat, ondanks het bestaan van twee ondernemingen met hoge 

gezamenlijke marktaandelen en vergelijkbare marktposities geen collectieve 

machtspositie bestond.[33] Daarom wordt in het hierna volgende gekeken of 

in het verleden sprake was van concurrentie tussen de twee grote spelers 

Hoek Loos en AGA Gas.

105. Nadat al dan niet is geconcludeerd dat voorafgaand aan de voorgenomen 

overname van AGAT door Air Products een collectieve machtspositie 

bestond, zullen de wijzigingen in de marktstructuur, die optreden ten gevolge 

van deze concentratie, worden beschreven. Hierbij zal worden onderzocht of 

deze wijzigingen zodanig zijn dat als gevolg van de onderhavige transactie 

een collectieve machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Als onderdeel van 

de analyse van de marktstructuur zal in het bijzonder worden gekeken naar 

de gevolgen voor de concurrentieverhoudingen tussen Air Products/AGAT en 

Hoek Loos/AGA onderling en tussen deze twee spelers en de overige 

aanbieders van industrile gassen. Hierbij zal worden bezien of deze 

concurrentieverhoudingen zodanig veranderen dat de eventueel 

geconstateerde concurrentie tussen Air Products/AGAT en Hoek Loos/AGA 

onderling en tussen deze twee spelers en de overige aanbieders van industrile 

gassen in belangrijke mate zal worden verzwakt.[34]

Het begrip collectieve machtspositie

106. Bij de toets of als gevolg van een concentratie een collectieve 

economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt, dient voorop te 

worden gesteld dat het enkele feit dat op een te onderzoeken markt slechts 

een beperkt aantal spelers actief is, op zich geen reden is om te concluderen 

dat een collectieve economische machtspositie bestaat.[35] Bij het bestaan 

van een mogelijke collectieve economische machtspositie moet steeds 

sprake zijn van een combinatie van omstandigheden die de vrije mededinging 

op de te onderzoeken markten belemmeren.

107. Ondernemingen die actief zijn op een markt, die wordt gekenmerkt door 

een beperkt aantal spelers en (derhalve) een hoge concentratiegraad, kunnen 

en zullen onder bepaalde omstandigheden rekening houden met de reacties 

van andere ondernemingen op hun eigen marktgedrag[36] en een 

concurrentiestrategie, zoals deze gebruikelijk is bij volledig vrije mededinging, 



vermijden. Dergelijke marktomstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de 

ondernemingen hun marktgedrag stilzwijgend afstemmen. In sommige 

gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn van n dominante speler (de marktleider)

en een of meerdere volgers, terwijl in andere situaties meerdere gelijkwaardige 

spelers hun concurrentiegedrag afstemmen. Naleving van dergelijke 

concurrentiestrategien kan worden afgedwongen, maar behoeft dit niet 

noodzakelijk, met behulp van een strafmechanisme.[37] Zie hiervoor ook punt 

108.

Een dergelijke stilzwijgende afstemming, waarbij ondernemingen zich 

onafhankelijk kunnen gedragen ten opzichte van concurrenten, afnemers, 

en/of leveranciers, wordt veelal aangeduid met het begrip collectieve 

machtspositie.

108. Een vraag die bij het ontstaan of het versterken van een collectieve 

economische machtspositie moet worden beantwoord is derhalve of de 

structuur van de markt zodanig is of verandert dat (stilzwijgende) afstemming 

van gedrag op een relevante markt mogelijk is of wordt. Omstandigheden die 

het ontstaan of het versterken van een collectieve economische machtspositie 

op een te onderzoeken markt waarschijnlijker maken zijn onder andere: (i) 

hoge concentratiegraad, (ii) transparante markt, (iii) homogeen product, (iv) 

symmetrie tussen de grote spelers (wat betreft marktaandeel en 

kostenstructuur), (v) hoge toetredingsdrempels, (vi) verzadigde markt en (vii) 

meervoudige onderlinge relaties tussen de belangrijkste spelers.[38] De d-g 

NMa, de Europese Commissie en het Gerecht van Eerste Aanleg van de 

Europese Gemeenschap hebben deze criteria als belangrijke indicatoren voor 

het bestaan van een collectieve economische machtspositie gehanteerd.[39] 

Een dergelijke lijst met omstandigheden moet evenwel met zorg worden 

toegepast. In ieder geval zullen de specifieke omstandigheden van de 

relevante markt(en) zorgvuldig moeten worden onderzocht en zal moeten 

worden bezien of er sprake is van een zodanige marktstructuur dat 

(stilzwijgende) afstemming van marktgedrag op deze markt(en) mogelijk is. 

Hierbij zullen de hierboven genoemde eigenschappen individueel, maar ook in 

hun onderlinge samenhang, moeten worden bezien. Van belang is eveneens 

in welke mate de genoemde omstandigheden veranderen door de 

concentratie.

Aanwijzingen voor het ontstaan of versterken van een collectieve 

machtspositie

109. In het besluit van 10 januari 2001 is onder meer naar voren gebracht dat 

in het onderhavige geval sprake is van geconcentreerde markten, waarbij de 

voorgenomen concentratie zou leiden tot twee grote spelers (Hoek Loos/AGA 

en Air Products/AGAT) op de relevante cilindermarkten met een gezamenlijk 

marktaandeel van meer dan 70%.

110. Voorts is in het besluit van 10 januari 2001 aangegeven dat de markt 

transparant zou zijn door de publicatie van marktaandelen door de 

brancheorganisatie VFIG, het feit dat het grootste deel van de omzet wordt 

behaald met een relatief klein deel van het klantenbestand, het feit dat sprake 

is van een vergelijkbare kostenstructuur en de verlening van orders via 

openbare inschrijvingen. Wel werd aangegeven dat bij levering van cilinders via 

depothouders sprake is van een grotere spreiding van de omzet over meer 

afnemers en derhalve van minder transparantie.

111. Verder werd geconstateerd dat sprake is van homogene producten, 



symmetrie in marktaandelen en kostenstructuur, hoge toetredingsdrempels 

en het bestaan van meervoudige onderlinge relaties. Ten aanzien van de 

ontwikkeling van de marktomvang waren op dat moment geen cijfers 

beschikbaar.

112. Bovenstaande factoren waren reden om aan te nemen dat de 

onderhavige concentratie zou kunnen leiden tot het ontstaan of versterken van 

een collectieve economische machtspositie.

113. In voornoemd besluit is eveneens aangegeven dat een aantal indicatoren 

nader onderzocht diende te worden, zoals de mate waarin concurrenten van 

partijen daadwerkelijk een vergelijkbare (transport)kostenstructuur bezitten, in 

hoeverre sprake is van een stagnerende markt, wat de betekenis is van de 

onderlinge relaties tussen marktdeelnemers, in hoeverre prijsstijgingen voor 

kleine klanten samenhangen met het al dan niet bestaan van een collectieve 

machtspositie en of het beschikken over een breed pakket aan cilindergassen 

portfolio-effecten oplevert. Hieronder wordt ingegaan op deze, nader te 

onderzoeken, indicatoren.

Transparantie

114. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat er omstandigheden zijn die 

de transparantie in de markt zodanig beperken dat de twee grote spelers niet 

in staat worden geacht het gedrag van hun concurrent voldoende te 

monitoren. Wanneer het gedrag van de concurrent niet met voldoende 

zekerheid kan worden waargenomen, kan een speler op de markt ook niet 

beoordelen of door een concurrent wordt afgeweken van een gedragsregel, of 

wat de optimale reactie op het gedrag van de concurrent zou moeten zijn. In 

het onderstaande zal worden ingegaan op de omstandigheden die de 

transparantie beperken, namelijk: de variatie en het beperkte inzicht in prijzen 

en kortingen van de concurrent, het grote aantal klanten en de rol van de 

aanvullende diensten ten aanzien van de transparantie, de (beperkte) 

mogelijkheden die de cijfers van het VFIG bieden en de beperkte informatie 

die via aanbestedingsprocedures wordt verkregen.

Prijzen en kortingen

115. In het besluit van 10 januari 2001 is er reeds op gewezen dat bij de 

levering van cilindergassen via depothouders sprake is van een grote spreiding 

van de omzet over veel afnemers en derhalve van minder transparantie. AGAT 

heeft bijvoorbeeld circa [20.000-30.000] afnemers voor de cilindergassen, 

waarvan de meerderheid afwijkende contracten en prijzen heeft. [ ]. [40] Ook 

hebben depothouders van AGAT (en voordien AGA Gas) [ ].[41] De andere 

grote speler, Hoek Loos, heeft circa [20.000-30.000] klanten die 

cilindergassen afnemen. Zij heeft aangegeven dat zij niet werkt met 

catalogusprijzen en dat haar depothouders binnen bepaalde marges hun 

verkoopprijzen kunnen variren. Enkele andere marktpartijen hebben de 

mogelijkheid voor depothouders om zelfstandig kortingen te geven recentelijk 

doorgevoerd. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat er grote verschillen 

bestaan tussen de prijzen voor de cilindergassen van de twee grote spelers in 

de markt. De variatie in prijzen en kortingen maakt het niet goed mogelijk voor 

spelers om de uiteindelijke verkoopprijzen van hun concurrenten te monitoren.

116. Tevens is uit onderzoek gebleken dat concurrenten van partijen en ook 

partijen zelf zich van elkaar proberen te onderscheiden door het leveren van 

aanvullende diensten. Het merendeel van de afnemers heeft aangegeven dat 



deze diensten van belang zijn.[42] De aanvullende diensten zijn bij de meeste 

leveranciers inbegrepen in de prijs voor de levering van de cilindergassen. 

Tevens hebben partijen aangegeven dat de waarde van de verschillende 

diensten sterk verschilt. Contracten komen tot stand door onderhandeling, 

waarbij mede over de aanvullende diensten wordt onderhandeld. In die 

gevallen dat een speler al in staat is een prijs van een concurrent te 

achterhalen, is voor deze speler nog niet duidelijk of er een aparte prijs is 

gerekend voor de aanvullende diensten, en zo ja, welk deel van deze prijs toe 

te rekenen is aan het geleverde gas en welk deel aan de aanvullende 

diensten. Deze aanvullende diensten maken derhalve de markt minder 

transparant, dan in het besluit van 10 januari 2001 werd verondersteld.

117. Marktpartijen bevestigen het bovenstaande beeld dat de variatie in prijzen 

en kortingen de markten aanzienlijk minder transparant maakt. Concurrenten 

geven aan dat zij geen inzicht in elkaars prijzen hebben, dat zij het 

commercile beleid van concurrenten niet kunnen voorspellen en dat het heel 

moeilijk, zo niet onmogelijk is om de hoeveelheden en de prijzen van de 

concurrenten te monitoren. Afnemers geven vrijwel allemaal aan geen inzicht 

te geven in de hen aangeboden offertes en niet bekend te zijn met 

standaardprijzen van leveranciers of met de hoogte van prijzen en kortingen 

die aan andere klanten worden berekend. Zij zijn doorgaans van oordeel dat 

de door klanten betaalde prijzen en de hoogte van de kortingen niet algemeen 

bekend zijn. Zelden geven afnemers aan een leverancier informatie over 

prijzen van andere spelers. Bovendien betreft het niet-verifieerbare informatie. 

Aanbesteding

118. Uit het onderzoek van de NMa in het kader van de vergunningaanvraag is 

verder gebleken dat er zelden sprake is van openbare aanbesteding. In plaats 

daarvan maken afnemers doorgaans gebruik van meer informele procedures. 

Afnemers vragen meestal bij verschillende leveranciers offertes aan. Nadat de 

eerste offertes zijn ontvangen, vinden meestal vervolgbesprekingen plaats met 

n of meer inschrijvers, waarbij afnemers proberen gunstige prijzen en/of 

voorwaarden te bedingen. Het hangt af van de afnemer of details over het 

biedingsproces bekend worden gemaakt aan concurrenten. Uit ervaringen van 

zowel partijen als marktpartijen blijkt dat, ongeacht de gevolgde wijze van 

aanbesteding, het veelal wel duidelijk is wie een contract heeft binnengehaald, 

maar niet welke prijzen en voorwaarden zijn afgesproken.

De waarde van de VFIG-cijfers 

119. De informatie die de brancheorganisatie VFIG aan elke marktpartij 

verstrekt, betreft uitsluitend het eigen marktaandeel en de totale op de markt 

afgezette hoeveelheden per cilindergas. Marktpartijen krijgen zo geen toegang 

tot informatie over de (ontwikkeling van) marktaandelen van hun concurrenten, 

aangezien significante wijzigingen in de marktomvang plaatsvinden en er 

naast Air Products/AGAT en Hoek Loos/AGA nog meer dan 5 partijen actief 

zijn. De cijfers zijn bovendien niet actueel maar worden met een vertraging van 

vier maanden verstrekt. Ook is uit het onderzoek gebleken dat de 

daadwerkelijke afzetcijfers van de verschillende marktpartijen niet altijd 

overeenkomen met de cijfers die aan de VFIG worden verstrekt. Als gevolg 

hiervan wijkt het geschatte (eigen) marktaandeel van ondernemingen 

regelmatig af van het daadwerkelijke marktaandeel, in een paar gevallen zelfs 

aanzienlijk (meer dan 5 procentpunten). De cijfers die de VFIG verstrekt 

stelden Hoek Loos en AGA Gas derhalve niet in staat om elkaars gedrag 

voldoende te monitoren.



120. Gezien de variatie in prijzen en kortingen, het grote aantal afnemers en 

de rol die aanvullende diensten spelen, de informele wijze waarop wordt 

geoffreerd en het zeer beperkte inzicht dat de VFIG-cijfers bieden, zijn de te 

onderzoeken markten niet dermate transparant dat het de spelers in staat 

stellen elkaars marktgedrag te monitoren.

Onderlinge relaties

121. De in punt 74 beschreven overeenkomsten tussen Hoek Loos/AGA en 

Air Products zouden hun enig inzicht kunnen geven in elkaars kosten, omdat 

de leverancier (Air Products dan wel Hoek Loos/AGA) de kostprijs van de bij 

de afnemer (bij Hoek Loos/AGA dan wel Air Products) afgeleverde gassen 

kent.

122. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat slechts een gedeelte van de 

bulk- en cilindergassen die Hoek Loos/AGA in Nederland levert van [ ] 

afkomstig is. Voor wat betreft de AGAton-overeenkomst wordt het inzicht in 

de bedrijfsvoering van de ander beperkt doordat bijvoorbeeld in het kader van 

de AGAton-overeenkomst de gassen [ ]. In dit kader hebben concurrenten 

aangegeven dat dergelijke structurele (meerjarige) overeenkomsten gesloten 

inzake de productie/levering van industrile gassen geen inzicht geven in 

kostprijzen, omdat sprake is van overeenkomsten op arms length basis. Hoek 

Loos/AGA heeft zelf ook productiecapaciteit voor deze gassen en betrekt een 

deel van deze gassen van haar eigen luchtscheidingsinstallaties in Nederland. 

Daarnaast heeft zij in principe over de grens nog capaciteit die zij mogelijk 

zou kunnen gebruiken ten behoeve van de Nederlandse markt.

123. Bovengenoemde overeenkomsten hebben ook als instrument om 

naleving van een eventueel (stilzwijgend) afstemmen van gedrag af te dwingen 

een beperkte betekenis. Zoals hierboven aangegeven zijn de markten niet 

dermate transparant, dat het de spelers in staat stelt elkaars marktgedrag, 

met name de prijsstelling, te monitoren. Men weet dus niet goed welk gedrag 

afgestraft zou moeten worden. Verder zal de AGAton-overeenkomst niet 

effectief als strafmechanisme kunnen worden gebruikt, aangezien [ ].

Concurrentiedruk van de kleinere spelers op de markt

124. Naast Air Products/AGAT en Hoek Loos/AGA is ook na de concentratie 

nog een aantal kleinere spelers op de verschillende te onderzoeken markten 

actief. Alhoewel zij in Nederland een minder sterke positie hebben, betreft het 

doorgaans marktpartijen die een volledig productassortiment kunnen bieden. 

Praxair/Indugas, Air Liquide en Messer zijn grote internationale spelers die in 

andere landen zeer sterke marktposities hebben. Zo is Air Liquide in Frankrijk 

en in Belgi een grote speler, hetzelfde geldt voor Messer in Duitsland. 

Westfalen Gas is eveneens in Duitsland actief. Westfalen Gas, Indugas, Air 

Liquide, Messer en NTG hebben in Nederland eveneens een depotnetwerk. 

Uit onderzoek komt naar voren dat met name Westfalen Gas en NTG zich in 

Nederland profileren als prijsvechters. Drie concurrenten geven aan dat zij met 

name klanten hebben overgenomen van Hoek Loos en AGA Gas. Wanneer 

naar de ontwikkelingen van marktaandelen op basis van volume wordt 

gekeken, blijkt dat de kleinere spelers zich handhaven of licht (of zelfs 

duidelijk bij cilindergas argon) groeien.

125. Een meerderheid van de grotere afnemers geeft aan dat alle andere 

gasleveranciers voor hen een alternatief zouden zijn, indien zij hun 



cilindergassen niet meer bij de huidige leverancier zouden kunnen betrekken 

of indien deze hun prijzen verhogen. De concurrenten van partijen hebben alle 

de cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof in hun assortiment. Circa de 

helft van de grotere afnemers geeft aan dat aan meerdere leveranciers wordt 

gevraagd om een offerte uit te brengen en diverse afnemers geven aan in de 

afgelopen vijf jaren van leverancier te zijn gewisseld.

126. In het besluit van 10 januari 2001 is aangegeven dat sprake is van hoge 

toetredingsdrempels. Het onderzoek in het kader van de vergunningaanvraag 

heeft dit bevestigd. Wel is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de 

retaillevering aan kleinere klanten mogelijkheden zijn om zonder al te hoge 

kosten toe te treden. Op dit gebied zijn verschillende wederverkopers actief 

die hun cilindergassen in grotere volumes inkopen bij grotere leveranciers en 

vervolgens doorverkopen aan kleinere klanten, waarmee zij concurreren met 

de gasleveranciers en hun depothouders. Een marktpartij merkt voorts op dat 

er wel eens spelers zijn die een partij cilinders hebben opgekocht en tijdelijk 

toetreden ten aanzien van de levering van deze cilinders.

Overige afwegingen

127. In het onderzoek in het kader van de vergunningaanvraag is verder 

onderzocht in hoeverre er sprake is van verzadigde, stabiele markten. Uit de 

cijfers van de ontwikkelingen van marktvolume[43] komt naar voren dat ten 

aanzien van de cilindergassen acetyleen en zuurstof sprake is van een daling 

van de afgezette volumes met respectievelijk circa 15% en 6%. Bij cilindergas 

argon is evenwel sprake van een lichte stijging met circa 7,5%. Daarnaast is 

sprake van enige dynamiek ten opzichte van de verschillende sectoren die 

afnemen. Fluctuaties in marktomvang, hetzij door groei, hetzij door krimpen 

van de markt, schept een stimulans voor ondernemingen om marktaandeel te 

winnen. Bovendien maakt het monitoring moeilijker, aangezien de markt 

hierdoor minder transparant is en de afstemming van het gedrag moeilijker is 

te handhaven.

128. Voor de in de meldingsfase geconstateerde aanzienlijke prijsstijgingen 

voor kleine klanten wordt verwezen naar het hier eerder onder punt 86 tot en 

met 90 gestelde.

De reactie op het door partijen overgelegde onderzoek van Lexecon

129. De d-g NMa heeft ten einde een expert-opinion te verkrijgen, SEO 

verzocht prof. dr. S. Martin en dr. J. Hinloopen, beide verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam, het Lexecon-rapport te laten beoordelen op basis 

van hun wetenschappelijke verantwoording.[44] De beoordeling van SEO is 

aan partijen voorgelegd. SEO komt tot de conclusie dat op basis van het 

Lexecon-rapport geen oordeel te vellen is over de vraag of na de verkoop van 

AGAT door Linde aan Air Products er een situatie ontstaat waarin sprake is 

van collectieve dominantie van Linde en Air Products. Hieronder wordt in de 

punten 130 en 131 ingegaan op de gronden voor deze conclusie.

130. SEO geeft meerdere redenen waarom het Lexecon-rapport niet bruikbaar 

is. Ten eerste hadden, om een vergelijking tussen landen mogelijk te maken, 

zowel de prijzen als brutowinstmarges, die worden gebruikt in het onderzoek 

moeten worden aangepast voor verschillen in belastingen tussen landen. 

Verder kan enkel een (empirische) verklaring van bovennormale winsten en/of 

prijzen niet tot een sluitend oordeel over het al dan niet bestaan van een 

collectieve machtspositie leiden, aangezien een collectieve machtspositie 



zich ook kan uiten door middel van karakteristieken als bijvoorbeeld de 

kwaliteit van een product of de service.

131. Tenslotte is het statistisch model van Lexecon onjuist gespecificeerd. Er 

had ten minste rekening moeten worden gehouden met het marktaandeel van 

Air Products en de interactie tussen de concentratiegraad en regionale 

effecten.[45] Ook de kapitaalintensiteit in een sector kan een belangrijke 

toetredingsdrempel vormen. Doordat Lexecon hiermee geen rekening houdt, 

is het niet mogelijk vast te stellen of er (ten gevolge van toetredingsdrempels) 

sprake is van marktmacht op de markten voor industrile gassen. Bovendien 

duiden volgens SEO de positieve dummyvariabelen voor klantgrootte op het 

bestaan van marktmacht. Immers, afnemers van hetzelfde product betalen 

verschillende prijzen en kleinere klanten betalen hogere prijzen en leveren 

hogere winstmarges op.

132. Partijen hebben bij monde van Lexecon gereageerd op de beoordeling 

door SEO. Lexecon stelt, onder andere, dat het weglaten van de 

kapitaalintensiteit uit het statistisch model geen gevolgen heeft gehad voor de 

betrouwbaarheid van de conclusies en dat de overige voorgestelde 

modeluitbreidingen door gebrek aan data niet uitvoerbaar waren. Verder 

verklaart Lexecon de significant hogere prijzen voor kleinere klanten uit de 

relatief hogere kosten die worden gemaakt bij deze klanten.

133. De d-g NMa onderschrijft de onder de punten 130 en 131 genoemde 

algemene kritiek van SEO op het Lexecon-onderzoek. Op grond hiervan 

kunnen uit het Lexecon-onderzoek geen conclusies worden getrokken. Op dit 

onderzoek wordt evenwel verder niet ingegaan omdat de d-g NMa op andere 

gronden dan het Lexecon onderzoek, concludeert dat er geen collectieve 

machtspositie ontstaat of wordt versterkt op de Nederlandse markten voor de 

cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof.

Aanwijzingen voor effectieve concurrentie

134. In het onderstaande zal worden ingegaan op de vraag of er wezenlijke 

aanwijzingen zijn dat er in het verleden effectieve concurrentie was tussen de 

twee grote spelers Hoek Loos en AGA Gas.

135. Al voorafgaand aan de onderhavige concentratie en voorafgaand aan de 

concentratie tussen Linde en AGA werden de relevante markten voor 

cilindergassen in Nederland gekenmerkt door een hoge concentratiegraad 

met twee marktpartijen (Hoek Loos en AGA Gas) die gezamenlijk circa [40-

80]% marktaandeel hadden op de markten voor de cilindergassen acetyleen, 

argon en zuurstof. Er zijn diverse aanwijzingen dat ondanks deze situatie toch 

sprake was van effectieve concurrentie op deze markten.

136. Partijen hebben ter onderbouwing van hun stelling dat er op de markten 

voor de cilindergassen voldoende concurrentie was, bij de vergunningaanvraag 

het EE&MC-rapport overgelegd (zie punt 101). Daartoe heeft het EE&MC een 

empirische analyse uitgevoerd met betrekking tot fluctuaties van 

marktaandelen door de tijd en met name het verschil in marktaandeel tussen 

AGA Gas en Hoek Loos. Deze analyses zijn echter gebaseerd op de 

afzetcijfers van het VFIG, waarvan reeds in punt 119 is geconstateerd dat 

deze afwijken van de daadwerkelijke afzetcijfers.

137. Uit eigen onderzoek van de NMa is gebleken dat in de periode 1996-



1999 fluctuaties in de marktaandelen van Air products/AGAT en Hoek 

Loos/AGA zijn waar te nemen. Voor alle drie de markten voor cilindergassen 

geldt, dat met name de marktaandelen van Air products/AGAT en Hoek 

Loos/AGA in de periode 1996-1999 zijn gedaald, ten gunste van het 

marktaandeel van de kleinere spelers op de markt. De verschillen tussen het 

hoogste en het laagste marktaandeel van AGA Gas op de markten voor de 

cilindergassen zijn in deze periode voor acetyleen [0-10]%, voor argon [0-

10]% en voor zuurstof [0-10]%. Voor Hoek Loos waren deze percentages 

respectievelijk [0-10]%, [0-10]% en [0-10]%. Hierbij dient te worden 

opgemerkt, dat de totale marktomvang van de cilindergassen acetyleen en 

zuurstof in deze periode is gedaald en van het cilindergas argon is 

toegenomen. Deze ontwikkelingen in de marktaandelen kunnen er op duiden 

dat er concurrentie heeft plaatsgevonden in deze periode en dat Air 

Products/AGAT en Hoek Loos/AGA concurrentiedruk ondervonden van de 

kleinere spelers op de markten (zie ook de punten 124 tot en met 126). [ ].

[46]

138. Desgevraagd heeft de meerderheid van de concurrenten en afnemers 

aangegeven dat er in de periode 1996-1999 sprake was van concurrentie op 

de betreffende markten. Concurrenten wijzen hierbij op het bestaan van 

prijsconcurrentie en het toenemend aantal aanbieders op de gassenmarkt. Er 

wordt aangegeven dat er twee nieuwe, kleine concurrenten op de markt zijn 

gekomen, namelijk Westfalen Gas en NTG. Verschillende marktpartijen 

hebben aangegeven dat door verschillende kleine spelers voor cilindergassen 

erg lage prijzen werden gevraagd om marktaandeel te veroveren. Een 

marktpartij heeft aangegeven dat Hoek Loos hierbij zelfs onder de kostprijs 

verkocht heeft. Dit bevestigt het beeld dat er sprake was van concurrentie in 

de periode voorafgaand aan de onderhavige concentratie.

139. Een andere aanwijzing voor onderlinge concurrentie betreft de winst- en 

verliesanalyse die door partijen is overgelegd, waarin is aangegeven hoeveel 

omzet AGA Gas en Hoek Loos in de afgelopen jaren hebben verloren en 

gewonnen. Uit deze informatie blijkt dat AGA Gas en Hoek Loos in bepaalde 

jaren omzet hebben gewonnen en in andere jaren juist weer omzet hebben 

verloren ten opzichte van elkaar en andere concurrenten.[47]

140. Uit documenten van partijen komt eveneens naar voren dat sprake is van 

concurrentie.[48] Ook in het Informatiememorandum van AGAT dat opgesteld 

is ten behoeve van de verkoop van AGAT, wordt gesproken van een zeer 

concurrerende markt. Het jaarverslag van Air Products geeft aan dat in Europa 

sprake is van competitive pricing pressure.

Tussenconclusie

141. De structuur van de nationale markten voor de cilindergassen zuurstof, 

argon en acetyleen heeft kenmerken die het ontstaan of de versterking van 

een collectieve machtspositie in de hand kunnen werken. Het betreft 

geconcentreerde markten met twee spelers met hoge marktaandelen, 

symmetrie in marktpositie, relatief homogene producten, hoge 

toetredingsdrempels en multimarktcontacten (deels ten aanzien van andere 

geografische of productmarkten). Gelet evenwel op wat hierboven is gezegd 

over de beperkte transparantie, de beperkte rol van de aanwezige onderlinge 

relaties tussen de twee grote spelers, de concurrentiedruk van de kleinere 

spelers op de markt, de relativering van eerder veronderstelde aanzienlijke 

prijsstijgingen voor kleine klanten en de geconstateerde concurrentie in het 

verleden tussen de twee grote spelers (Hoek Loos en AGA Gas) wordt 



geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat in het verleden een 

collectieve machtspositie bestond op de Nederlandse markten voor de 

cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof.

Wijzigingen ten gevolge van de concentratie

142. In het onderstaande zal worden ingegaan op de wijzigingen die ten 

gevolge van de concentratie plaatsvinden en zal worden geanalyseerd of deze 

kunnen leiden tot de conclusie dat ten gevolge van deze wijzigingen een 

collectieve machtpositie ontstaat op de markten voor de cilindergassen 

acetyleen, argon en zuurstof.

143. Na realisatie van de onderhavige concentratie zal de marktstructuur in 

grote lijnen vergelijkbaar zijn met de structuur die bestond vr de overname van 

AGA door Linde, waarbij zowel voor als na de concentratie sprake is van twee 

grote spelers met een vergelijkbaar marktaandeel en een aantal kleinere 

aanbieders. Voor de concentratie waren Hoek Loos en AGA Gas de grote 

spelers, na de concentratie zijn dit Hoek Loos/AGA en Air Products/AGAT.

144. Er is evenwel een relatief beperkt aantal verschillen ten opzichte van de 

oude situatie. Zo zijn de marktaandelen van de grootste spelers meer 

symmetrisch dan voorheen. De marktaandelen van de twee grootste 

aanbieders zijn na de concentratie net iets hoger dan de marktaandelen van 

de twee grootste aanbieders vr de concentratie als gevolg waarvan de afstand 

tot de andere aanbieders toeneemt. Voorts krijgt Air Products, een kleine 

speler op de markten voor cilindergassen, maar wel een belangrijke producent 

van industrile gassen, een sterke positie op de markten voor cilindergassen 

waardoor de mate van verticale integratie bij Air Products en (in mindere 

mate) ook in de sector toeneemt. Een ander gevolg is dat er een speler van 

de Nederlandse markt verdwijnt.

145. Ten gevolge van de concentratie ontstaan er enkele onderlinge 

overeenkomsten tussen de twee grootste concurrenten, zoals de reeds 

genoemde AGAton-overeenkomst en de overeenkomsten met betrekking tot 

[ ] en [ ] en [ ] (zie punt 74). Deze overeenkomsten zijn voor de concentraties 

overeenkomsten tussen een grote speler op het gebied van deze 

cilindergassen (AGA Gas) en een kleinere speler op dit gebied (Air Products). 

Na de voorgenomen concentratie is dit een overeenkomst tussen de twee 

grootste spelers op dit gebied, namelijk Hoek Loos/AGA en de nieuwe 

combinatie Air Products/AGAT. Er is evenwel in de punten 121 tot en met 

123 reeds geconcludeerd dat deze onderlinge relaties niet tot een grote 

transparantie leiden.

Conclusie

146. Ondanks bovengenoemde wijzigingen ten gevolge van de concentratie, is 

er geen reden om aan te nemen dat er een collectieve machtspositie ontstaat 

op de nationale markten voor de cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof 

nu de marktstructuur die zou ontstaan na de onderhavige concentratie in 

grote lijnen overeenkomt met de marktstructuur die reeds bestond vr de 

concentratie. Aangenomen kan worden dat de verschillende kleinere 

concurrenten effectieve concurrentiedruk zullen blijven uitoefenen op Hoek 

Loos/AGA en Air Products/AGAT. Als gevolg hiervan zijn er geen 

aanwijzingen dat de concurrentie tussen Hoek Loos/AGA en Air Products zal 

worden verzwakt.



147. Na uitgebreid onderzoek heeft de d-g NMa niet kunnen vaststellen dat 

als gevolg van de voorgenomen concentratie een collectieve economische 

machtspositie zal ontstaan of worden versterkt op de Nederlandse markten 

voor cilindergassen acetyleen, argon en zuurstof die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

2. Bulkgassen

148. Hieronder zal een korte algemene beschrijving worden gegeven van de 

specifieke marktstructuur voor bulkgassen en een overzicht van de 

marktaandelen op de nationale markten voor de bulkgassen zuurstof en 

argon. Daarna zal worden ingegaan op de mogelijkheid dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie een collectieve machtspositie ontstaat of wordt 

versterkt.

Marktstructuur bulkgassen

De spelers

149. De spelers die actief zijn op de Nederlandse markten voor bulkgassen 

zuurstof en argon zijn deels dezelfde als degene die actief zijn op de markten 

voor cilindergassen (zie punt 69). Met name Hoek Loos/AGA, Air Products, 

Air Liquide, Praxair, Messer, Westfalen en NTG (wat betreft argon sinds 

2000) zijn actief op het gebied van bulkgassen zuurstof en argon. AGAT, de 

onderneming die Air Products voornemens is over te nemen, levert in beperkte 

mate de bulkgassen zuurstof en argon die zij niet zelf produceert maar bij 

derden betrekt.

150. Zowel op de markt voor bulkgas zuurstof als op de markt voor bulkgas 

argon zijn naast partijen twee grote concurrenten, Hoek Loos/AGA en Air 

Liquide, actief, waarbij zij alle een marktaandeel van circa 20-40% hebben, en 

waarbij de overige vier spelers op de markt tezamen een marktaandeel van 

circa 15% hebben.

Verkoop en distributie van bulkgassen

151. De bulkgassen zuurstof en argon worden geproduceerd in zogenaamde 

luchtscheidingsinstallaties en vervolgens rechtstreeks aan afnemers geleverd. 

De gassen worden in het algemeen door leveranciers in vloeibare vorm in een 

tankwagen over de weg vervoerd naar de locatie van de afnemer. Hier worden 

de gassen opgeslagen in tanks en installaties, die doorgaans eigendom zijn 

van de gasleverancier. Er wordt voor de verkoop en distributie geen gebruik 

gemaakt van depothouders. AGAT heeft zelf geen luchtscheidingsinstallatie; 

zij betrekt de gassen van [ ] en heeft sinds de overname van AGA Merchant 

door Linde, ook de distributie uitbesteed aan [ ].

Onderlinge relaties

152. Zoals eerder aangegeven bestaan er verschillende overeenkomsten voor 

de onderlinge levering van gassen, de swapovereenkomsten en 

samenwerkings- en leveringsovereenkomsten (zie de punten 72 tot en met 

74). Specifiek voor de markt voor de bulkgassen zuurstof en argon geldt dat 

naast Hoek Loos/AGA en Air Products ook Air Liquide n van de grote spelers 

is. Voor een beschrijving van de relaties tussen Air Products en Hoek 



Loos/AGA wordt verwezen naar hetgeen eerder onder punt 74 is beschreven. 

Voor Air Liquide geldt dat zij zowel met [ ] als met [ ] swapovereenkomsten 

en samenwerkings- en leveringsovereenkomsten heeft gesloten. 

De marktaandelen

153. Aangezien niet alle partijen de omzet per bulkgas registreren, is 

voornamelijk gekeken naar de marktaandelen op basis van volume.[49] Uit 

onderzoek van de NMa is gebleken dat in 1999[50] op de Nederlandse 

markten voor de bulkgassen zuurstof en argon de volgende marktaandelen 

zijn behaald:

 

Bulkgas 

zuurstof

Marktaandeel Gezamenlijk 

marktaandeel

Air 

Products
[20-30]%

[20-30]%

AGAT [0-10]%

AGA 

Merchant
[10-20]%

[20-30]%

Hoek Loos [10-20]%

Air Liquide [30-40]%  

Messer [0-10]%  

Praxair [0-10]%  

Westfalen 

Gas
[0-10]%  

NTG [0-10]%  

Totaal 100%  

Bulkgas 

argon

Marktaandeel Gezamenlijk 

marktaandeel

Air 

Products
[10-20]% [20-30]%

AGAT [0-10]%  

AGA 

Merchant
[10-20]% [30-40]%

Hoek Loos [10-20]%  

Air Liquide [20-30]%  

Messer [0-10]%  

Praxair [0-10]%  

Westfalen 

Gas
[0-10]%  

Totaal 100%  



Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

154. Voor de bulkgassen zuurstof en argon is in het besluit van 10 januari 

2001 geconcludeerd dat gezien de marktaandelen van partijen, de geringe 

toevoeging van marktaandeel door AGAT en de kracht van concurrenten op 

deze markten, er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de 

gemelde concentratie een individuele 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.[51]

155. De hoge concentratiegraad op de markten voor bulkgas zuurstof en 

bulkgas argon, de grote marktaandelen van de drie belangrijkste spelers 

tezamen met de structuur van de markt, de beperkte macht van kleinere 

afnemers, de homogeniteit van de producten, de belemmeringen om toe te 

treden tot deze markten, de symmetrie tussen concurrenten wat betreft 

kostenstructuur alsmede de meervoudige commercile relaties tussen de 

belangrijkste marktpartijen en de ontwikkelingen van de markt en prijzen 

leidden ertoe dat er reden was om aan te nemen dat als gevolg van de 

onderhavige concentratie een collectieve machtspositie kan ontstaan of 

worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

de Nederlandse markten voor de bulkgassen zuurstof en argon of delen 

daarvan op significante wijze wordt belemmerd.[52]

COLLECTIEVE MACHTSPOSITIE

Opvatting van partijen

156. Partijen brengen met betrekking tot de collectieve machtspositie voor de 

bulkgassen zuurstof en argon merendeels dezelfde argumenten naar voren als 

voor cilindergassen (zie de punten 93 tot en met 102). Hoewel partijen de 

nogal hoge concentratiegraad op de bulkgasmarkten niet ontkennen, merken 

zij op dat de grootste, recente bijdrage aan deze hoge concentratiegraad een 

gevolg is van de overname van AGA Merchant door Linde (Hoek Loos). Indien 

de voorgenomen concentratie Air Products - AGAT wordt gemplementeerd, 

zal juist het substantile marktaandeel van Hoek Loos/AGA verminderen en 

een derde concurrent worden gecreerd (na Hoek Loos/AGA en Air Liquide). 

Verder is wat betreft zuurstof de toevoeging van marktaandeel als gevolg van 

de concentratie gering.

157. Partijen merken op dat de cijfers van VFIG geen inzicht bieden in 

marktaandelen van concurrenten. Partijen merken verder op dat het na het 

biedingsproces voor een nieuw contract wel duidelijk is voor concurrenten wie 

het bulkcontract heeft binnengehaald, maar dat niet duidelijk is welke prijzen 

en overige voorwaarden zijn afgesproken. Verder merken partijen op dat de 

productmarkten minder homogeen zijn dan door de NMa gesteld en de 

kostenstructuren van de bedrijven verschillen als gevolg van het brede aanbod 

aan toepassingen en aanvullende diensten bij de levering van bulkgassen. Er 

is geen sprake van verzadigde of stagnerende markten met een lage 

groeitendens, terwijl bij prijsstijgingen de concurrentiedruk vanuit het 

buitenland zal toenemen. Ook hebben bulkcontracten meestal betrekking op 

klanten met een aanzienlijke marktmacht, zodat partijen niet in staat zullen 

zijn om de prijzen te verhogen of om andere oneerlijke voorwaarden op te 

leggen aan klanten, aldus partijen.

158. Partijen hebben EE&MC gevraagd onderzoek te doen. Het rapport van 



EE&MC heeft naast cilindergassen tevens bulkgassen, waaronder de 

bulkgassen zuurstof en argon, tot onderwerp. Zie over het rapport van EE&MC 

punt 101. Uit het rapport van EE&MC zou volgens partijen ook ten aanzien 

van bulkgas zuurstof en bulkgas argon blijken dat er aanzienlijke 

schommelingen zijn in marktaandeel en dat er sprake is van effectieve 

concurrentie.

Beoordeling

159. Bij het beoordelen of ten gevolge van de concentratie een collectieve 

economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt op de Nederlandse 

markten voor de bulkgassen zuurstof en argon, zal eerst gekeken worden of 

er in het verleden aanwijzingen bestonden voor het bestaan van een 

collectieve machtspositie op deze markten. Daarbij zal worden ingegaan op 

de structuurkenmerken van de markt als zodanig waaronder de transparantie, 

de concurrentiedruk van de kleinere spelers en de aanwezigheid van 

countervailing power. Daarna wordt gekeken of in het verleden sprake was van 

concurrentie tussen de vier grote spelers Hoek Loos, AGA Gas, Air Liquide 

en Air Products.[53]

160. Vervolgens zullen de wijzigingen ten gevolge van de concentratie worden 

beschreven. Er zal gekeken worden of er aanwijzingen zijn om aan te nemen 

dat de wijzigingen ten gevolge van de concentratie zodanig zijn dat een 

collectieve machtspositie zal worden versterkt of zal ontstaan. Hierbij zal niet 

alleen worden gekeken naar de wijzigingen die ten gevolge van de 

concentratie in de marktstructuur plaatsvinden, maar ook naar de te 

verwachten gevolgen van deze wijzigingen voor de concurrentieverhoudingen 

tussen Air Products/AGAT, Hoek Loos/AGA en Air Liquide.[54]

Aanwijzingen voor het ontstaan of versterken van een collectieve 

machtspositie

161. In punt 106 tot en met 108 is ingegaan op de omstandigheden die het 

ontstaan, of versterken van een collectieve economische machtspositie 

waarschijnlijker maken. Hetgeen in deze punten is gesteld, is algemeen 

geldend. Deze criteria gelden eveneens als belangrijke indicatoren voor het 

mogelijke bestaan, ontstaan of de mogelijke versterking van een collectieve 

economische machtspositie op de markten voor bulkgas zuurstof en bulkgas 

argon.

162. In het besluit van 10 januari 2001 is onder meer naar voren gebracht dat 

in het onderhavige geval sprake is van sterk geconcentreerde markten.

163. Voorts is in het besluit van 10 januari 2001 aangegeven dat de 

transparantie in de markt wordt versterkt door de publicatie van 

marktaandelen door de brancheorganisatie VFIG, het feit dat het grootste deel 

van de omzet wordt behaald met een relatief klein deel van het 

klantenbestand, het feit dat sprake is van een vergelijkbare kostenstructuur en 

de verlening van orders via openbare inschrijvingen. Daarnaast werd 

geconstateerd dat sprake is van homogene producten, symmetrie in 

kostenstructuur en marktaandelen, hoge toetredingsdrempels, stagnerende 

markten en het bestaan van meervoudige onderlinge relaties tussen de 

belangrijkste spelers op de markt.

164. In voornoemd besluit is eveneens aangegeven dat een aantal indicatoren 



nader onderzocht diende te worden, zoals de mate waarin het aanbod van 

complementaire diensten door leveranciers van bulkgassen bepalend is voor 

de leverancierskeuze, in hoeverre leveranciers daadwerkelijk een vergelijkbare 

transportkostenstructuur bezitten, of er sprake is van een stagnerende markt, 

in hoeverre het beschikken door partijen over een breed portfolio de toetreding 

tot de markt voor derden belemmert en wat de betekenis is van de onderlinge 

relaties tussen marktdeelnemers.

165. Uit het nadere onderzoek van de NMa zijn diverse factoren naar voren 

gekomen die het bestaan of versterken van een collectieve machtspositie 

onaannemelijk maken. Deze zullen in het onderstaande worden besproken.

Transparantie

166. Uit onderzoek is gebleken dat partijen en hun concurrenten zich van 

elkaar proberen te onderscheiden door bij het gas aanvullende diensten te 

leveren. Aanvullende diensten kunnen bestaan uit knowhow omtrent 

applicaties, het ontwikkelen en/of aanbieden van nieuwe toepassingen, het op 

afstand meten van het vloeistofniveau van bulkgassen in de bij de klant 

geplaatste tank (voorraadmonitoring) en optimalisatie van industrile 

processen. Ongeveer de helft van de door de NMa ondervraagde afnemers 

heeft aangegeven deze diensten van belang te vinden bij hun 

leverancierskeuze. Deze afnemers geven aan mede op basis van de 

beschikbaarheid van de aanvullende diensten te kiezen voor een bepaalde 

leverancier. De prijs voor de aanvullende diensten is bij de meeste 

leveranciers inbegrepen in de prijs voor de levering van de vloeibare 

bulkgassen, echter niet bij alle. Contracten komen tot stand door 

onderhandeling waarbij mede over de aanvullende diensten wordt 

onderhandeld. Bij (vloeibare) bulkgassen worden geen catalogusprijzen of 

standaardprijzen gehanteerd. Omdat de aanvullende diensten nu eens wel en 

dan weer niet in de prijs voor het gas zijn inbegrepen, is de transparantie op 

de markten voor bulkgassen geringer dan in het besluit van 10 januari 2001 

werd verondersteld.

167. Uit het onderzoek van de NMa blijkt dat er grote verschillen bestaan 

tussen de prijzen van de verschillende aanbieders van bulkgas zuurstof en 

bulkgas argon (zie punt 174).

168. Op het punt van het inzicht dat concurrenten in de kostenstructuur, de 

prijzen en het commercile beleid van elkaar zouden hebben, het plaatsvinden 

van openbare aanbestedingen en de publicaties van het VFIG kan worden 

verwezen naar het gestelde in de punten 114 tot en met 120. Alle 

concurrenten, op n na, hebben aangeven dat zij geen inzicht hebben in 

elkaars kostenstructuur waaronder begrepen de transportkosten.

Onderlinge relaties

169. Wat betreft de tussen producenten bestaande swapovereenkomsten en 

andere overeenkomsten voor levering kan in aanvulling op het gestelde in de 

punten 121 tot en met 123 nog het volgende worden opgemerkt. Al deze 

overeenkomsten geven slechts een beperkt inzicht in de kosten en afgezette 

hoeveelheden van concurrenten. De overeenkomsten hebben immers telkens 

betrekking op n bepaald gas en op n locatie waar geleverd wordt. De bij deze 

overeenkomsten betrokken ondernemingen leveren meerdere gassen aan hun 

afnemers vanaf een groot aantal locaties.



170. De markten voor de bulkgassen zuurstof en argon zijn derhalve minder 

transparant dan in het besluit van 10 januari 2001 voorlopig werd 

geconcludeerd, als gevolg van de rol die aanvullende diensten spelen, de 

wijze waarop de prijzen tot stand komen en het geringe inzicht dat de VFIG 

publicaties en de onderlinge (swap)overeenkomsten in prijzen en kosten van 

concurrenten bieden.

171. Gelet op de geringere transparantie op de markt zoals beschreven in de 

punten 114 tot en met 120 en het relatief beperkte inzicht dat genoemde 

overeenkomsten in het gedrag van concurrenten bieden, is ook de betekenis 

beperkt die deze overeenkomsten zouden kunnen hebben als instrument om 

de naleving van afgestemd gedrag af te dwingen. Men kan immers het gedrag 

van concurrenten niet precies waarnemen en weet dus als gevolg daarvan ook 

niet welk gedrag afgestraft zou moeten worden.

Concurrentiedruk van de kleinere spelers op de markt

172. Naast Air Products, Hoek Loos/AGA en Air Liquide is nog een aantal 

kleinere spelers op de bulkmarkten voor zuurstof en argon in Nederland actief. 

Deze kleine spelers kunnen doorgaans ook een volledig productassortiment 

aanbieden. In die zin is het productassortiment dat Air Products, Hoek 

Loos/AGA en Air Liquide aanbieden niet bijzonder en levert dit hun dan ook 

geen voordeel op. Kleine partijen op de Nederlandse markten voor bulkgas 

zuurstof en bulkgas argon, met een volledig productassortiment, zijn Messer, 

Praxair (voor cilinders via Indugas), Westfalen Gas en NTG. Wat betreft 

bulkgassen zuurstof en argon blijkt uit onderzoek van de NMa dat de kleinere 

spelers zich handhaven. Wat betreft bulkgas argon is NTG recent tot de 

markt toegetreden.

173. De overgrote meerderheid van de ondervraagde afnemers heeft 

aangegeven concurrenten van de drie grote spelers als alternatieve leverancier 

van bulkgassen zuurstof en argon te zien, wanneer zij niet meer bij genoemde 

drie grote spelers zouden kunnen betrekken of wanneer deze de prijzen met 5 

10% zouden verhogen. De meeste afnemers noemden de mate van 

concurrentie tussen aanbieders van bulkgassen zuurstof en argon gemiddeld 

tot sterk.

Countervailing power

174. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat de afnemers die grotere 

hoeveelheden afnemen, beschikken over countervailing power, wat te vinden is 

in de grotere kortingen en derhalve lagere prijzen die zij kunnen bedingen. In 

2000 varieerde de prijs die de ondervraagde afnemers betaalden van NLG [ ] 

bij een grotere afnemer tot NLG [ ] per kilogram bij een kleinere afnemer van 

bulkgas zuurstof; bij bulkgas argon varieerde de prijs van NLG [ ] tot NLG [ ] 

per kilogram.

Aanwijzingen voor effectieve concurrentie

175. De ontwikkelingen in de markt zijn voor de periode 1996 - 2000 

onderzocht. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat vr de overname van 

AGA Merchant door Linde (Hoek Loos) op de Nederlandse markten voor de 

bulkgassen zuurstof en argon de marktaandelen van marktdeelnemers 

fluctueerden.[55] Ook is niet altijd dezelfde onderneming de grootste speler. 

Dit geldt zowel voor bulkgas zuurstof als voor bulkgas argon. Tevens is uit 



informatie van partijen en van de NMa gebleken dat de gemiddelde prijzen 

voor de bulkgassen zuurstof en argon eveneens fluctueerden[56] en dat deze 

fluctuaties bij de verschillende marktdeelnemers niet dezelfde ontwikkeling 

laten zien. De door partijen en concurrenten overgelegde winst- en 

verliesanalyses zijn niet naar de verschillende soorten gas uitgesplitst, maar 

zij geven een meer algemene, aanwijzing voor onderlinge concurrentie, ook 

tussen de grote spelers (zie ook hierover punt 139).

Wijzigingen ten gevolge van de concentratie

176. Ten gevolge van de concentratie neemt het marktaandeel van Air 

Products op de Nederlandse markt voor bulkgas zuurstof toe met circa [0-

10]% tot circa [20-30]% (in volume). Air Liquide blijft de grootste speler met 

een marktaandeel van [30-40]%. Daarnaast is Hoek Loos/AGA actief op deze 

markt met een marktaandeel van [20-30]%. 

177. Wat betreft bulkgas argon neemt als gevolg van de concentratie het 

marktaandeel van Air Products op de Nederlandse markt toe met circa [0-

10]% tot circa [20-30]% in volume. Hoek Loos/AGA is op deze markt de 

grootste speler met een marktaandeel van [30-40]%. Daarnaast is ook hier Air 

Liquide een grote speler met een marktaandeel van [20-30]%. 

178. De voorgenomen concentratie leidt derhalve tot een grotere symmetrie in 

marktaandelen tussen de drie grootste spelers op de bulkmarkten voor 

zuurstof en argon. De drie grootste spelers hebben na de concentratie 

gezamenlijk ruim driekwart van de Nederlandse markt op het gebied van 

bulkgas zuurstof en bulkgas argon in handen.

179. Tevens neemt als gevolg van de onderhavige concentratie de verticale 

integratie in de sector toe en daarmee ook op dit punt de symmetrie tussen 

de drie grootste marktpartijen. Air Products was een belangrijke producent 

van bulkgassen en wordt als gevolg van de concentratie tevens een 

belangrijke leverancier van cilindergassen. Hoek Loos/AGA en Air Liquide 

waren altijd al zowel op de bulkmarkten als op de cilindermarkten actief, zij 

het dat Air Liquide in mindere mate op de markt voor cilindergas zuurstof 

actief is.

Zal er als gevolg van de concentratie een collectieve machtspositie ontstaan?

180. Vr de overname van AGA Merchant door Hoek Loos waren op de 

relevante markten voor bulkgassen zuurstof en argon in Nederland vier grotere 

aanbieders actief, namelijk Air Products, AGA Gas, Hoek Loos en Air 

Liquide. Gebleken is dat in de periode 1996-2000 concurrentie bestond 

tussen de vier genoemde spelers (zie punt 175). De situatie op de markt, met 

name het aantal spelers en de marktaandelen, verandert door de overname 

per 1 januari 2001 van AGA Merchant door Hoek Loos en door de 

voorgenomen overname van AGAT door Air Products. AGA Gas valt als speler 

weg (zie ook punt 9). Er bestaan echter geen aanwijzingen dat deze 

veranderingen ertoe zullen leiden dat Air Liquide, Hoek Loos/AGA en Air 

Products/AGAT in de toekomst niet meer met elkaar zullen concurreren. 

Immers aangenomen mag worden dat als gevolg van andere kenmerken van 

de markt zoals de concurrentiedruk door kleinere spelers, de countervailing 

power van afnemers (zie hierboven onder de punten 172 tot en met 174) en 

het gebrek aan transparantie, concurrentie tussen de drie grote spelers zal 

blijven bestaan.



Overige afwegingen

181. Wat betreft bulkgas zuurstof en bulkgas argon is er geen sprake van 

stagnerende markten maar van een redelijke tot sterke toename van het 

marktvolume in de afgelopen jaren. De in Nederland afgezette volumes 

bulkgassen nemen over de periode 1996-1999 duidelijk toe. Dit blijkt zowel uit 

eigen onderzoek van de NMa[57] als uit de door partijen gehanteerde cijfers 

van de VFIG.

182. Wat betreft bulkgas zuurstof is verder de toevoeging van marktaandeel 

als gevolg van de voorgenomen concentratie zodanig gering dat niet verwacht 

kan worden dat daardoor de concurrentie tussen marktpartijen zal afnemen. 

Verder is op de markt voor bulkgas argon NTG in 2000 toegetreden.

183. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat Air Liquide de grootste 

speler was zowel op de Nederlandse markt voor bulkgas zuurstof als op de 

Nederlandse markt voor bulkgas argon. Hoek Loos is als gevolg van de 

overname van AGA Merchant per 1 januari 2001 een speler van vergelijkbare 

omvang geworden. Air Products zal als gevolg van de overname van AGAT 

aan genoemde ondernemingen tegenwicht kunnen bieden.

Conclusie

184. Alhoewel de structuur van de markten voor bulkgas zuurstof en bulkgas 

argon kenmerken heeft die het ontstaan of de versterking van een collectieve 

machtspositie in de hand kunnen werken, is uit het onderzoek van de NMa 

gebleken dat de transparantie op deze markten beperkt is en dat er in het 

verleden sprake was van effectieve concurrentie. Het is aannemelijk dat 

verschillende kleinere concurrenten effectieve concurrentiedruk zullen blijven 

uitoefenen op Hoek Loos/AGA, Air Products/AGAT en Air Liquide. Eveneens 

zullen grotere afnemers druk blijven uitoefenen op de prijzen. Als gevolg 

hiervan zal ook de onderlinge concurrentie tussen Hoek Loos/AGA, Air 

Products/AGAT en Air Liquide blijven bestaan.

185. De d-g NMa heeft om deze redenen vastgesteld dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie geen collectieve economische machtspositie zal 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markten voor bulkgas zuurstof of voor 

bulkgas argon of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

3. Verticale relatie: helium

Samenvatting van het besluit van 10 januari 2001

186. In het besluit van 10 januari 2001 is gesteld dat het niet waarschijnlijk is 

dat er ten gevolge van de gemelde concentratie sprake is van een 

marktafsluitend effect waardoor een economische machtspositie ontstaat of 

wordt versterkt. Op basis van de door partijen verstrekte cijfers ten aanzien 

van de productie, distributie en wederverkoop van helium op een Europese, 

dan wel een wereldwijde markt kon dit evenwel niet worden vastgesteld. 

Aangegeven is dat dit in een eventuele vergunningsfase zou moeten worden 

onderzocht.[58]

Beoordeling



187. Air Products heeft aangegeven dat zij op de wereldwijde markt voor de 

wholesale-levering van helium een marktaandeel heeft van circa [30-40]%. Op 

een Europese markt zou dit marktaandeel [40-50]% bedragen, aldus Air 

Products. Uit onderzoek is gebleken dat naast Air Products op de Europese 

markt nog drie sterke spelers aanwezig zijn: Air Liquide, BOC en Praxair, 

terwijl Messer een bescheiden positie inneemt. Deze spelers leveren ook alle 

aan Nederlandse gasondernemingen die niet zelf toegang hebben tot de 

heliumbronnen.

188. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat AGAT en Air Products een 

marktaandeel hebben van respectievelijk [10-20]% en [0-10]% op een 

Nederlandse markt voor cilindergas helium. Het gezamenlijke marktaandeel 

bedraagt derhalve [10-20]%.[59] Wanneer de geografische markt ruimer dan 

nationaal zou zijn, zal het marktaandeel van AGAT alleen maar afnemen 

aangezien AGAT alleen op de Nederlandse markt actief is. Ook het 

marktaandeel dat AGAT ten gevolge van de onderhavige concentratie zal 

toevoegen aan dat van Air Products, zal nauwelijks substantieel zijn. 

Bovendien zijn ook andere grote heliumproducenten zoals Air Liquide, BOC 

en Praxair direct of via wederverkoop aan andere gasondernemingen in 

Nederland en in Europa actief.

Conclusie

189. Op grond van het bovenstaande kan worden aangenomen dat de 

onderhavige concentratie geen marktafsluitend effect zal hebben op het 

gebied van de wholesale-levering helium en cilindergas helium waardoor een 

economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt.

 

VI. NEVENRESTRICTIE

190. Partijen hebben verzocht het non-concurrentiebeding zoals vervat in 

artikel 11 lid 1 van de koopovereenkomst als nevenrestrictie aan te merken. 

Het beding houdt in dat het de verkoper (AGA Invest) verboden is om 

gedurende een periode van n jaar na ondertekening van de overeenkomst (i) 

direct bestaande depothouders van de business (het af te splitsen deel van 

AGA Gas dat in AGAT is ondergebracht) te benaderen, en (ii) werknemers 

met een leidinggevende functie of werknemers met een zekere vakkundigheid 

die op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst in dienst 

waren van de business (AGAT) een dienstbetrekking aan te bieden of in 

dienst te nemen.

191. De koper van een onderneming zal tot op zekere hoogte beschermd 

moeten worden tegen concurrerend handelen van de verkoper. De onder punt 

190 genoemde clausules kunnen in beginsel als rechtstreeks verbonden aan 

en noodzakelijk voor de verwezenlijking van de concentratie worden 

beschouwd en derhalve als nevenrestrictie worden aangemerkt, voor zover het 

alleen actieve werving betreft door de verkoper.

 

VII. CONCLUSIE

192. Op grond van het voorgaande is de directeur-generaal van de 



Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie 

waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer 

van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. De directeur-generaal is van oordeel dat de 

voorgenomen concentratie niet zal leiden tot het ontstaan of versterken van 

een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante 

wijze wordt belemmerd.

193. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de 

aanvraag om vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt verleend.

194. Gelet op de overwegingen in punt 191 is de directeur-generaal van 

oordeel dat, voorzover de in punt 190 omschreven clausule een overeenkomst 

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

artikel 10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst, voor 

zover het alleen actieve werving betreft door de verkoper.

Datum: 06 augustus 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

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

Wnd. Directeur 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] Onder bulkgas wordt zowel bulkgas in vloeibare vorm als in niet-vloeibare 

vorm verstaan.

* In deze openbare versie van het besluit zijn vertrouwelijke gegevens 

verwijderd of weergegeven door middel van een bandbreedte; dit is 

aangegeven met vierkante haken.

[2] Beschikking van de Europese Commissie van 9 februari 2000 in zaak 

COMP/M.1641 - Linde/AGA, nog niet gepubliceerd. 

[3] Dochteronderneming van LAir Liquide S.A.

[4] Messer wordt gecontroleerd door Messer Griesheim GmbH.



[5] Onder cilindergas argon wordt tevens cilindergas argonmengsels verstaan.

[6] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 23.

[7] Zie het besluit van 10 januari 2001, de punten 52, 53, 74, 97, 140 en 145.

[8] EE&MC, Toepassingsgerichte Marktafbakening, 1999.

[9] Zaak COMP/M.1641 - Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 10. 

[10] Zaak COMP/M.1641 - Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 16. 

 

[11] Besluit van de d-g NMa van 23 juli 1999 in de zaken 569 en 645/Messer 

Nederland B.V.; Standaardleverings-overeenkomsten gassen in bulk en 

minibulk (gevoegde zaken).

[12] Zie beschikking van de Europese Commissie van 18 januari 2000 in zaak 

COMP/M.1630 - Air Liquide/BOC, punt 12, en zaak COMP/M.1641 - 

Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 10.

[13] Reeds aangehaald, punt 17.

[14] Vergelijk zaak COMP/M.1630 Air Liquide/BOC, reeds aangehaald, 

punten 40 tot en met 47.

[15] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 37.

[16] Westfalen Gas wordt gecontroleerd door Westfalen Aktiengesellschaft.

[17] Praxair N.V. houdt 50% van de aandelen in Indugas.

[18]Zie zaak COMP/M.1641 - Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 26. 

[19] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 33.

[20] Reeds aangehaald, punt 23.

[21] Zie zaak COMP/M.1641 - Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 25, en 

evenals in zaak IV/M.926 - Messer Griesheim/Hydrogas, reeds aangehaald, 

punt 16.

[22] Zie het besluit van 10 januari 2001, de punten 37 en 38.

[23] Praxair wordt gecontroleerd door Praxair Inc.

[24] Zie zaak COMP/M.1630 Air Liquide/BOC, reeds aangehaald, punt 47.

[25] NTG wordt gecontroleerd door het Italiaanse SOL S.p.A.

[26] Zo worden bijvoorbeeld naast cilindergassen ook andere benodigdheden 

voor het lassen verkocht.



[27] Voor de cilindergassen acetyleen gemeten in kilogrammen en voor argon 

en zuurstof in m.

[28] Er is ook in de vergunningsfase gekeken naar de situatie in 1999 omdat 

dit de situatie weergaf zonder dat het beeld vertekend is door de voorgenomen 

overname van AGA AB door Linde en de mogelijke gevolgen die dit op de 

cijfers van 2000 zou hebben.

[29] Zie het besluit van 10 januari 2001, de punten 117 tot en met 120 en punt 

122.

[30] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 140.

[31] Zie punt 74.

[32] Zie COMP/M.1641 - Linde/AGA, reeds aangehaald. 

[33] Zie zaak COMP/M.1641- Linde/AGA, reeds aangehaald, punt 43-55. 

[34] Vergelijk zaak COMP/M.1641- Linde/AGA, reeds aangehaald, de punten 

56 en 57.

[35] Zie het arrest van het Hof van Justitie van 31 maart 1998 in SCPA/Kali 

und Salz (gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95, Jurispr., 1998, I-1375) en de 

beschikking van de Europese Commissie van 20 mei 1998 in zaak IV/M.1016 

- Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, punt 105. 

[36] Zie bijvoorbeeld F.M. Scherer & D. Ross, Industrial Market Structure and 

Economic Performance, 1990 en S. Martin, Industrial economics: Economic 

analysis and public policy, 1994.

[37] Een straf kan bijvoorbeeld bestaan uit een prijsoorlog of het verbreken van 

reeds bestaande contracten voor leveringen.

[38] Zie het besluit van 20 oktober 1999 in zaak 1331/PNEM/MEGA EDON, 

punt 111 en verder, en het besluit van 10 januari 2001, punt 75 en verder.

[39] Zie de beschikkingen van de Europese Commissie van 22 september 

1999 in zaak IV/M.1524 - Airtours/First Choice en van 14 januari 1997 in zaak 

IV/M.619 - Gencor/Lonro. Zie ook de uitspraak van het Gerecht van Eerste 

Aanleg van 25 maart 1999 in T-102/96 - Gencor vs Commission. 

[40] AGAT verleent kortingen tot [ ]% (in uitzonderlijke gevallen tot [ ]%), 

afhankelijk van [ ].

[41] [ ].

[42] Zij hebben aangegeven aanvullende diensten als service, onderhoud en 

leveringsmogelijkheden en betrouwbaarheid (bijvoorbeeld de mogelijkheid van 

spoedleveringen) (erg) belangrijk te vinden bij hun leverancierskeuze.

[43] Het betreft de periode 1996-1999. 



[44] Hierna zullen SEO en Martin en Hinloopen als synoniemen worden 

gebruikt.

[45] Zie hiervoor en voor andere voorbeelden bladzijde 3, laatste alinea en 

bladzijde 4, alinea 1-3 van het SEO rapport. 

[46] Het betreft hier de marges voor alle industrile gassen gezamenlijk. AGAT 

geeft aan geen cijfers voor marges voor de verschillende gassoorten 

afzonderlijk te hebben.

[47] Hieruit blijkt overigens ook dat het voor partijen niet geheel duidelijk is van 

welke concurrent klanten komen of waar zij heen gaan, aangezien in vrijwel 

alle geobserveerde jaren de mening van Hoek Loos en AGA over van elkaar 

gewonnen omzet en aan elkaar verloren omzet niet overeen kwamen. Ook 

hieruit blijkt dat de markt niet zo transparant is en monitoren moeilijk is (zie 

ook de punten 114 tot en met 120).

[48]. [ ]. [ ]. De specifieke rol van de depothouder als dienstverlener wordt 

gebruikt om klanten binnen te halen. Uit een ander rapport blijkt dat 

Nederland door [ ] wordt gezien als n van de meest concurrerende markten in 

Europa. Een ander rapport bevestigt dat sprake is van aanzienlijke 

concurrentie. Zo staat onder meer vermeld dat de prijzen overal onder druk 

staan. Messer en Westfalen Gas worden belangrijk genoemd, omdat zij 

prijsvechters zijn.

[49] Gemeten in kilogrammen.

[50] Zie ook voetnoot 28.

[51] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 74.

[52] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 89.

[53] Zie punt 175.

[54] Zie de punten 180 tot en met 183.

[55] Voor bulkgas argon fluctueerden de marktaandelen in iets mindere mate 

dan voor bulkgas zuurstof. Bij bulkgas argon bedroegen de fluctuaties 

meestal [0-10]% per jaar met een enkele uitschieter naar [0-10]%. Bij bulkgas 

zuurstof waren de fluctuaties iets groter met enkele uitschieters naar [0-10]%. 

[56] In de periode 1996-2000 fluctueerde de prijs voor bulkgas zuurstof van 

circa NLG [ ] tot NLG [ ] en voor bulkgas argon van NLG [ ] tot NLG [ ].

[57] Voor bulkgas zuurstof betrof het een toename van circa 17%, voor 

bulkgas argon een toename van circa 3,5%.

[58] Zie het besluit van 10 januari 2001, punt 144.

[59] Deze cijfers zijn gebaseerd op omzet. Wanneer gekeken wordt naar 

afgezette volumes zijn de percentages respectievelijk [10-20]%, [0-10]% en 

[10-20]%. 
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