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Geachte mevrouw Rethmeier, geachte heer Snoep,  

 

In antwoord op uw brief van 12 januari 2009, alsmede uw aanvullingen daarop per fax van 16 

januari 2009, kan ik u als volgt berichten aangaande het daarin neergelegde verzoek om een 

informele zienswijze betreffende de hieronder beschreven transactie. 

 

Ik wijs u er op dat deze informele zienswijze uitsluitend is gebaseerd op de door u verstrekte 

informatie. In het kader van deze zienswijze gaat de NMa ervan uit dat die informatie volledig en 

juist is. De NMa heeft ter zake geen nader onderzoek verricht. 

 

Achtergrond 

Akzo Salt and Basic Chemicals B.V. (hierna: Akzo) en Energiebedrijf IJsselmij N.V. 

(rechtsvoorganger van Essent, hierna: Essent) hebben naar aanleiding van de 

samenwerkingsovereenkomst d.d. 25 september 1991 ieder een B.V. opgericht waarin zij direct of 

indirect 100% van de aandelen bezitten. Deze B.V.’s zijn respectievelijk Akzo Energie Hengelo 

B.V. (hierna: Akzo Energie) en IJsselmij Warmte Kracht Hengelo B.V. (hierna: IJsselmij Warmte 

Kracht). Akzo Energie en IJsselmij Warmte Kracht zijn beiden vennoot in Salinco VOF (hierna: 

Salinco).  

 

Huidige transactie 

Uit de overgelegde koopovereenkomst d.d. 12 januari 2009, blijkt dat Akzo voornemens is om 

alle aandelen die Essent houdt in IJsselmij Warmte Kracht te kopen. 

 

Om te beoordelen of deze transactie gemeld moet worden, zijn de volgende vragen van belang: 
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1. Is het object van zeggenschap een onderneming? 

2. Zo ja, is er sprake van wijziging van zeggenschap? 

3. Zo ja, zijn de drempels voor het concentratietoezicht overschreden? 

 

Ad 1. 

IJsselmij Warmte Kracht is opgericht om als vennoot te fungeren in Salinco. Deze B.V. is dus 

slechts een vehikelonderneming. Aangezien Akzo voornemens is om IJsselmij Warmte Kracht te 

kopen en IJsselmij Warmte Kracht slechts een vehikelonderneming is, moet in onderhavig geval 

worden bekeken of Salinco een onderneming is. 

 

Er is sprake van een onderneming als een bedrijf op de markt aanwezig is en aan dat bedrijf 

duidelijk een marktomzet kan worden toegewezen1.  

 

Uit de door u verstrekte gegevens, blijkt dat Salinco tot doel heeft de productie en levering van 

stoom en elektriciteit door middel van een warmte/kracht eenheid. Deze warmte/kracht eenheid 

is gebouwd door Salinco en Salinco beheert en exploiteert deze centrale. Dit betekent dat Salinco 

over voldoende productiefaciliteiten beschikt om haar werkzaamheden uit te voeren. 

 

Salinco levert door middel van de warmte/kracht eenheid stoom en elektriciteit aan de 

moederondernemingen Akzo en Essent. De elektriciteit die Salinco verkoopt aan Essent, wordt 

door Essent op haar beurt weer doorverkocht aan derden. Ik ben van mening dat Salinco in deze 

situatie toegang tot de markt heeft en omzet genereert. Daaraan doet niets af dat deze 

elektriciteit via één van de moeders wordt verkocht. 

 

Uit het voorgaande volgt dan ook dat Salinco een onderneming is in de zin van de 

Mededingingswet die op de markt aanwezig is en waaraan duidelijk marktomzet kan worden 

toegewezen.  

 

U heeft verder meegedeeld dat het personeel dat werkzaam is bij Salinco niet in dienst is van 

Salinco, maar vanuit Akzo is gedetacheerd bij Salinco. Daarnaast blijkt uit de 

samenwerkingsovereenkomst dat Salinco haar bedrijf zoveel mogelijk uitoefent onder de 

vergunningen van Akzo. Verder verzorgt Akzo voor Salinco de levering van aardgas, steenkolen, 

waterstof en olie. Akzo koopt dit voor Salinco en brengt alleen de door de leveranciers in rekening 

gebrachte kosten in rekening, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten van Akzo. 

 

Het feit dat Salinco dus voor haar personeel, vergunningen en levering van grondstoffen beroep 

doet op haar moederonderneming Akzo, doet niets af aan de conclusie dat Salinco een 

onderneming is. Zoals hiervoor reeds aangehaald, bezit Salinco het meest essentiële 

vermogensbestanddeel, namelijk de warmte/kracht eenheid, waarmee zij actief is op de markt en 

omzet genereert.   

                                                           
1 Zie Geconsolideerde Mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties, randnummer 24. 
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Ad 2. 

Uit de Overeenkomst van Vennootschap onder Firma tussen Akzo Energie en Ijsselmij Warmte 

Kracht, blijkt dat Essent en Akzo, middels de respectievelijke vehikelondernemingen Akzo Energie 

en IJsselmij Warmte Kracht, gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over Salinco. Meer bepaald 

blijkt uit deze overeenkomst dat de raad van toezicht uit 4 leden bestaat waarvan beide vennoten 

elk 2 leden mogen benoemen, en de raad van toezicht met een gewone meerderheid van 

stemmen beslist waardoor ieder der vennoten vetorechten heeft over de strategische besluiten 

die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen.  

 

Het enkele feit dat, zoals door u aangegeven, Essent tot op heden nooit gebruik heeft gemaakt 

van haar zeggenschapsrechten, doet geen afbreuk aan de uitoefening van gezamenlijke 

zeggenschap2. Essent heeft de reële mogelijkheid om haar invloed in Salinco uit te oefenen, nu zij 

beschikt over vetorechten met betrekking tot belangrijke strategische beslissingen. 

 

Als gevolg van de huidige transactie verkrijgt Akzo uitsluitende zeggenschap in Salinco. Derhalve 

is sprake van een duurzame wijziging van zeggenschap en is de transactie aan te merken als een 

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

 

Ad 3. 

Of de concentratie moet worden gemeld, is afhankelijk van de vraag of de omzet van de 

betrokken ondernemingen bij de concentratie boven de omzetdrempels van artikel 29 van de 

Mededingingswet komt. U heeft aangegeven dat de elektriciteit die via Essent wordt verkocht in 

2008 een waarde had van 30 miljoen EUR. Hieruit volgt dat de omzetdrempel voor het melden 

van een concentratie van ten minste 30 miljoen EUR door Salinco is behaald. De vraag kan 

gesteld worden of de eventuele omzet behaald met de levering van stoom en elektriciteit aan 

Akzo in het kader van het concentratietoezicht kan worden toegerekend aan Salinco.  Echter, 

gezien de omzetdrempel reeds is behaald, kan het antwoord op deze vraag achterwege blijven. 

 

Er is gezien het bovenstaande sprake van een concentratie die gemeld moet worden op grond 

van artikel 34 van de Mededingingswet. 

 

Conclusie 

Afgaande op de door u overgelegde informatie ben ik met u van mening dat de beschreven 

transactie resulteert in de totstandbrenging van een concentratie in de zin van artikel 27 van de 

Mededingingswet die gemeld dient te worden op grond van artikel 34 van de Mededingingswet.  

 

Ik wijs u erop dat de hier geschetste zienswijze een informeel karakter heeft. De zienswijze bindt 

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit niet en het staat hem te allen 

tijde vrij anders te oordelen. Daarnaast laat deze zienswijze onverlet dat andere nationale dan wel 

Europese wetgeving op de onderhavige situatie van toepassing kan zijn, en derhalve mogelijk een 

                                                           
2 Zie Geconsolideerde Mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties, randnummer 16. 
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of meer andere instanties (eveneens) bevoegd kunnen zijn. Deze andere instanties zijn evenmin 

aan deze zienswijze gebonden en kunnen anders oordelen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Drs. A.J.M. Kleijweg  

Plv. Directeur Mededinging 

 

 


