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I. MELDING

1. Op 1 maart 2002 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat N.V. Nuon Water, N.V. Waterbedrijf Gelderland en

Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27,

onder a, van de Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 51 van

13 maart 2002. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van

derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen.

II. PARTIJEN

2. N.V. Nuon Water (hierna: Nuon Water) is een naamloze vennootschap naar Nederlands

recht. Nuon Water maakt onderdeel uit van het NUON-concern. De uiteindelijke zeggenschap

binnen het NUON-concern berust bij N.V. NUON (hierna: NUON). Het NUON-concern is een

energie- en waterbedrijf dat hoofdzakelijk actief is op het terrein van de productie, distributie,

opslag en verkoop van water, warmte en elektriciteit, transport, distributie en verkoop van gas, en

de verkoop en levering van aanverwante diensten. Op een aantal van deze gebieden is NUON ook

internationaal actief. Met betrekking tot water heeft NUON deelnemingen in onder meer de

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De aandelen in NUON worden gehouden door de

provincies Gelderland, Noord-Holland, Friesland, een groot aantal gemeenten binnen die

provincies, de gemeente Amsterdam, alsmede de provincie Flevoland.

3. Nuon Water is actief ten aanzien van de winning, zuivering, distributie, opslag en

verkoop van water en aanverwante activiteiten zoals onderzoek, beschermingsmaatregelen,

onderhoud, nieuwbouw van productiemiddelen en milieu- en kwaliteitszorg. Nuon Water draagt

zorg voor de drinkwatervoorziening in een deel van de provincie Gelderland en in de provincie

Friesland. De distributie van het drinkwater in Gelderland vindt plaats via haar 100%-

dochteronderneming N.V. Nuon Water Gelderland (hierna: Nuon Water Gelderland). De
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distributie van het drinkwater in Friesland vindt plaats via haar 100%-dochteronderneming N.V.

Nuon Water Fryslân (hierna: Nuon Water Fryslân).

4. N.V. Waterbedrijf Gelderland (hierna: WG) is een naamloze vennootschap naar

Nederlands recht. De aandelen in WG worden gehouden door de provincie Gelderland en een

groot aantal gemeenten binnen de provincie Gelderland. WG is de grootste producent en

leverancier van (drink)water in de provincie Gelderland. Het verzorgingsgebied van WG beslaat de

Achterhoek, het Rivierengebied en de Veluwe. Daarnaast is WG actief op het gebied van

watergerelateerde dienstverlening zoals onderzoek en advisering.

5. Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. (WMO) is een naamloze vennootschap naar

Nederlands recht. De aandelen in WMO worden gehouden door de provincie Overijssel en de

gemeenten binnen het verzorgingsgebied van WMO. WMO levert (drink)water in 29 gemeenten

in Overijssel, de Noordoostpolder en een aantal gemeenten in Drenthe. WMO is verder actief op

het gebied van onderzoek en advisering ten aanzien van water.

III. DE GEMELDE OPERATIE

6. De gemelde operatie is neergelegd in een fusieovereenkomst d.d. 20 december 2001 die

door partijen bij de melding is overgelegd. De transactie betreft de fusie van Nuon Water, WG en

WMO, inclusief de tot deze ondernemingen behorende infrastructuur, bedrijfsmiddelen en

processen. Teneinde de fusie te effectueren, is een onderneming opgericht met de naam Vitens

N.V. (hierna: Vitens). Vitens zal over drie dochterondernemingen beschikken, die ieder

afzonderlijk zijn voorbestemd om te fuseren met één van de drie fusiepartners. Vitens zal vanaf

het moment van de fusie een structuurvennootschap zijn. Nuon Water, WG en WMO houden op

het moment van de fusie op te bestaan en alle rechten en verplichtingen van de drie partijen gaan

onder algemene titel over op de dochterondernemingen van Vitens. De (voormalige)

aandeelhouders van Nuon Water, WG en WMO worden de aandeelhouders van Vitens. Als gevolg

van deze transactie zullen de voormalige aandeelhouders van WMO […] %, de voormalige

aandeelhouders van WG […] % en NUON […] % van de aandelen in Vitens verkrijgen. De meeste

besluiten in de aandeelhoudersvergadering zullen met een gewone meerderheid van stemmen

worden genomen, zonder quorumvereiste.

7. Slechts ten aanzien van een beperkt aantal besluiten is een tweederde meerderheid van

de stemmen in de aandeelhoudersvergadering vereist. Het gaat om besluiten tot goedkeuring of

wijziging van het tariefbeleid en de goedkeuring of wijziging van het dividendbeleid. Voor

dergelijke besluiten is echter tevens een gewone meerderheid nodig van de stemmen die worden
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uitgebracht door op de betreffende vergadering aanwezige publiekrechtelijke aandeelhouders die

rechtstreeks aandeelhouder van Vitens zijn.1

8. NUON kan beslissingen inzake goedkeuring of wijziging van het tariefbeleid

tegenhouden, maar zij kan dergelijke beslissingen niet zelfstandig nemen. De besluiten ten

aanzien van het tariefbeleid beogen in het onderhavige geval slechts uitvoering te geven aan de

wens van partijen om na de totstandkoming van de onderhavige fusie te komen tot harmonisatie

van de tariefstructuur binnen de verschillende verzorgingsgebieden. Partijen zijn blijkens de

fusiedocumentatie overeengekomen dat er binnen Vitens sprake moet zijn van één tariefstructuur

met meerdere tarieven voor groot- en kleinverbruikers. Net als in het geval van besluiten ten

aanzien van het dividendbeleid, gaat het niet om beslissingen ten aanzien van de daadwerkelijke

tarieven of dividenduitkeringen. Die worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van Vitens en

moeten worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de aandeelhoudersvergadering

én de Raad van Commissarissen (hierna: RvC). Mocht in de aandeelhoudersvergadering een

impasse in de besluitvorming ontstaan als gevolg van het feit dat NUON haar goedkeuring aan

nieuw voorgesteld of gewijzigd tariefbeleid zou onthouden dan zal dit niet afdoen aan de

bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de tarieven vast te stellen binnen de kaders van het

oude tariefbeleid. De RvC van Vitens zal bestaan uit 13 leden. Van die leden zullen er drie worden

voorgedragen door de aandeelhouders van WMO, drie door de aandeelhouders van WG en drie

door NUON. Van de overige vier commissarissen zal er één worden voorgedragen door de

Centrale Ondernemingsraad. Voor drie commissarissen gelden geen bijzondere

voordrachtsrechten.

9. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de

aandeelhoudersvergadering van Vitens wisselende coalities besluiten van strategische en

commerciële aard zullen kunnen nemen, hetgeen betekent dat geen van de aandeelhouders na de

fusie zal beschikken over uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap in Vitens.

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

10. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, van de

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie leidt er toe dat Nuon

Water, WG en WMO gaan fuseren doordat zij, ieder afzonderlijk, opgaan in een

dochtervennootschap van een nieuwe onderneming Vitens, tegen uitreiking van aandelen in

Vitens aan de aandeelhouders van de drie fusiepartners. Dientengevolge gaan Nuon Water, WG

                                                          
1 Met betrekking tot besluiten ten aanzien van het dividendbeleid stellen partijen zich op het standpunt dat deze niet als

strategische beslissingen kunnen worden beschouwd.
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en WMO op in een economische eenheid en worden zij samengebracht onder één

ondernemingsbestuur.

11. Betrokken ondernemingen zijn Nuon Water, WG en WMO.

12. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde

concentratietoezicht valt.

V. BEOORDELING

A. RELEVANTE MARKTEN

Rel evant e pr oduct mar kt en

Drinkwater

13. Partijen hebben aangegeven dat op de drinkwatermarkt een groot aantal

waterleidingbedrijven actief is. Vrijwel al deze bedrijven zijn verticaal geïntegreerd, dat wil zeggen

dat winning, zuivering en distributie door hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd. Ook de bij de

onderhavige concentratie betrokken drinkwaterbedrijven zijn verticaal geïntegreerde bedrijven.

Hoewel winning, zuivering en distributie mogelijk als afzonderlijke activiteiten zouden kunnen

worden beschouwd, zijn partijen van mening dat er geen sprake is van afzonderlijke markten voor

deze verschillende activiteiten. Er bestaan volgens partijen geen bedrijven die uitsluitend

winnings-, zuiverings- of distributieactiviteiten ontplooien.2 Een dergelijke segmentering past ook

niet bij de Waterleidingwet3 waaraan impliciet de gedachte ten grondslag ligt dat een

waterleidingbedrijf binnen haar verzorgingsgebied zorgdraagt voor de watervoorziening en wel het

gehele proces van productie tot levering aan de eindgebruiker.

14. Net als in eerdere besluiten van de d-g NMa kan in het onderhavige geval worden

aangenomen dat drinkwater in beginsel tot één productmarkt moet worden gerekend.4 Afgezien

                                                          
2 Partijen maken melding van een tweetal uitzonderingen. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch en Waterwinning

Maatschappij Oost Veluwezoom verzorgen de winning van drinkwater voor waterleidingbedrijven. Deze

waterleidingbedrijven zijn echter tevens de respectievelijke aandeelhouders van de beide waterwinningbedrijven zodat er

volgens partijen de facto sprake is een productie joint venture.

3 Wet van 6 april 1957, Stb. 150, houdende regelen met betrekking tot het toezicht op waterleidingbedrijven en tot de

organisatie van de openbare drinkwatervoorziening.

4 Zie het besluit van de d-g NMa van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, randnummer 15

en het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 25.
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van eventuele (relatief kleine) kwaliteitsverschillen is drinkwater een overwegend homogeen

product. Qua prijs en productkenmerken onderscheidt het zich in belangrijke mate van andere

producten.

Industrieel water

15. Bepaalde ondernemingen gebruiken water als grondstof of als productiemiddel. Hiervoor

kunnen zij drinkwater gebruiken maar ook andere kwaliteiten water. In tegenstelling tot drinkwater

betreft het een range van producten.5  Afnemers van industrieel water hebben ruwweg de volgende

mogelijkheden om in hun waterbehoefte te voorzien: (i) afname van een waterleidingbedrijf via

een (al dan niet specifiek hiertoe bestemd) leidingnetwerk en (ii) afname van industrieel water dat

in de directe omgeving van de afnemer wordt gewonnen (lokale winning).6 De keuze tussen deze

mogelijkheden is onder meer afhankelijk van de vereiste kwaliteit en de benodigde hoeveelheid

water, de beschikbaarheid van te zuiveren oppervlakte- of grondwater in de omgeving, de vereiste

vergunningen voor lokale winning en de opstart- en leveringskosten van de verschillende

mogelijkheden.

16. In eerdere besluiten heeft de d-g NMa overwogen dat mogelijk een aparte markt kan

worden onderscheiden voor industrieel water.7 Binnen deze markt kan een onderscheid worden

overwogen op basis van de in het vorige punt genoemde mogelijkheden. Tevens is denkbaar een

marktafbakening te maken op basis van het soort gebruik van water. Water van

drinkwaterkwaliteit dat wordt gebruikt voor industriële doeleinden behoort dan tot dezelfde markt

als (bepaalde soorten) industrieel water, aangezien beide voor een specifieke industriële afnemer

alternatieven zijn. Een en ander is evenwel niet beslissend voor de beoordeling van de

onderhavige concentratie (zie de punten 32-35).

Huishoudwater en rioolbeheer

17 Met huishoudwater wordt water bedoeld dat bestemd is voor huishoudelijk gebruik maar

dat niet van drinkwaterkwaliteit is. Partijen hebben aangegeven dat in de huidige situatie niet van

een afzonderlijke huishoudwatermarkt kan worden gesproken. De levering van huishoudwater

                                                          
5 In de VEWIN Waterleidingstatistiek 2000 (januari 2002) wordt een onderscheid gemaakt tussen drinkwater en ‘ander

water’ waarbij het laatste wordt gedefinieerd als water dat geschikt is voor toepassingen waarvoor een minder hoge

kwaliteit nodig is dan drinkwater of juist een hogere kwaliteit (demi-water). Onder de minder hoge kwaliteit vallen niet-

en half gefilterd water. Tot demi-water wordt onder meer gedestilleerd en gedemineraliseerd water gerekend.

6 Zie besluit van de d-g NMa van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, randnummer 17 en

de daarbij behorende voetnoot 6.

7 Zie het besluit van de d-g NMa van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, randnummer 18

en het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 25.
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(grijs water, hemelwater) verkeert nog in een experimentele fase. Bij stadsuitbreidingen wordt

door waterleidingbedrijven sporadisch geëxperimenteerd met de aanleg van een tweede

leidingennetwerk voor huishoudwater. Vooralsnog is de levering van huishoudwater niet

kosteneffectief, aldus partijen. Partijen zijn van mening dat er momenteel niet van een

afzonderlijke huishoudwatermarkt gesproken kan worden.

18. Nuon Water beschikt samen met Wetterskip Fryslân over een gezamenlijke

dochteronderneming Aquario Watermanagement B.V. (hierna: Aquario). Het streven van deze

onderneming is om rioleringswerkzaamheden over te nemen van gemeenten. De activiteiten van

Aquario zijn echter nog beperkt in omvang. WMO beschikt samen met de coöperatieve vereniging

VAOP eveneens over een gezamenlijke dochteronderneming die zich bezighoudt met

afvalwaterproblematiek: Waterway B.V. (hierna: Waterway). Waterway houdt zich met name bezig

met advisering op dit terrein.

19. Gezien de omvang van de activiteiten van Nuon Water, WG en WMO op de mogelijke

markten voor huishoudwater en rioolbeheer en de fase van ontwikkeling waarin deze markten zich

bevinden, worden deze activiteiten in het navolgende verder buiten beschouwing gelaten.

Laboratoriumdiensten ten behoeve van water

20. Partijen hebben aangegeven dat de d-g NMa in een eerder besluit heeft aangenomen dat

er een aparte markt bestaat voor laboratoriumdiensten ten behoeve van water.8 In dit besluit is in

het midden gelaten of er een nader onderscheid zou moeten worden gemaakt naar het soort

water dat onderwerp van onderzoek is of naar het type onderzoek dat wordt verricht. Partijen zijn

van mening dat het maken van onderscheid naar het soort water dat wordt onderzocht, niet

relevant is. Voor de onderzoeksactiviteiten maakt het type water dat geanalyseerd wordt volgens

partijen geen wezenlijk verschil. Onderzoek ten aanzien van bepaalde parameters in drinkwater of

in industrieel water verschilt niet bijzonder van onderzoek naar die parameters in andere soorten

water zoals bijvoorbeeld regenwater. Hooguit is er een verschil in de wijze waarop de monsters

worden genomen. Dit leidt echter geenszins tot het bestaan van afzonderlijke

onderzoeksmarkten, aldus partijen. Partijen staan verder op het standpunt dat het maken van een

onderscheid naar type onderzoek (bacteriologisch, anorganisch, organisch of metalen) niet op

zijn plaats is. Hoewel vanuit de vraagzijde specifieke laboratoriumdiensten wellicht niet onderling

uitwisselbaar zijn, geldt dit niet voor de aanbodzijde van de markt. Hier zijn de verschillende

onderzoeksactiviteiten vrijwel volledig substitueerbaar. Elk waterlaboratorium in Nederland is in

staat om zonder veel moeite het spectrum van haar onderzoeksdiensten uit te breiden. De meeste

                                                          
8 Partijen verwijzen hiervoor naar het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf

Europoort – Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 23.
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waterlaboratoria in Nederland zijn dan ook actief op verschillende, zo niet alle, van de hiervoor

genoemde (mogelijke) marktsegmenten, aldus partijen.

21. In het onderhavige geval kan een nadere onderverdeling van de markt voor

laboratoriumdiensten ten behoeve van water achterwege blijven aangezien de materiële

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 36-41).

Rel evant e geogr af ische mar kt en

Drinkwater

22. Partijen hebben aangegeven dat de Nederlandse waterleidingbedrijven met betrekking tot

drinkwater beschikken over wettelijke en bestuursrechtelijke monopolies. Daarnaast is er volgens

partijen tevens sprake van een natuurlijk monopolie van de waterleidingbedrijven. Dit natuurlijke

monopolie vloeit voort uit het karakter van de infrastructuur van het waterleidingnet en de

beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. Partijen stellen zich op het standpunt dat er sprake is

van regionale monopolies van de drinkwaterbedrijven op de regionale markten ter grootte van de

verschillende verzorgingsgebieden.

23. Met partijen en in overeenstemming met eerdere besluiten van de d-g NMa kan worden

aangenomen dat de geografische omvang van de drinkwatermarkten samenvalt met de omvang

van de verzorgingsgebieden van de betrokken waterleidingbedrijven.9 Waterleidingbedrijven

beschikken over door de overheid toegekende exclusieve rechten voor het leveren van drinkwater

in hun verzorgingsgebied. De hierna (zie punt 29) te bespreken plannen tot wijziging van de

Waterleidingwet zullen in deze situatie geen verandering brengen.10

Industrieel water

24. Partijen hebben aangegeven dat de Waterleidingwet alleen geldt voor de openbare

drinkwatervoorziening en niet voor industriewater. De waterleidingbedrijven beschikken derhalve

niet over een wettelijk monopolie op de industriewatermarkt. Derden zijn in beginsel vrij om in

een verzorgingsgebied met het regionale waterleidingbedrijf te concurreren op de markt voor

industriewater. Ook op grond van het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterleidingwet zullen

waterbedrijven geen alleenrecht krijgen voor de productie en levering van industriewater, aldus

partijen.

                                                          
9 Zie het besluit van de d-g NMa van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, randnummer 22

en het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 28.

10 Zie de aankondiging van dit wetsvoorstel in de Bekendmaking van de Minister van VROM inzake eigendom

waterleidingbedrijven, Staatscourant 166 van 29 augustus 2000, p. 7.
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25. Overwogen zou kunnen worden dat de geografische omvang van de markt voor

industrieel waterde facto samenvalt met het verzorgingsgebied van de waterbedrijven aangezien

het doorleveren van industriewater tussen waterbedrijven slechts op zeer beperkte schaal

voorkomt.11 In het onderhavige geval kan de exacte geografische afbakening van de mogelijke

markt voor industrieel water echter in het midden blijven aangezien de materiële beoordeling

hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 32-35).

Laboratoriumdiensten ten behoeve van water

26. Partijen zijn van mening dat de geografische omvang van de markt voor

laboratoriumdiensten ten behoeve van water ten minste nationaal is. De praktische uitvoering van

wateronderzoek bestaat uit twee componenten. De wateranalyse vindt plaats in het

waterlaboratorium, terwijl de monsterneming geschiedt op de plaats waar het te onderzoeken

water zich bevindt. Partijen geven aan dat de kosten van het nemen van een watermonster niet

significant hoger zijn indien de plaats waar het monster genomen wordt verder van het

laboratorium verwijderd is.

27. Het lijkt aannemelijk dat de geografische omvang van de markt voor

laboratoriumdiensten ten behoeve van water nationaal is. Desalniettemin kan een exacte

geografische afbakening van deze markt achterwege blijven aangezien de materiële beoordeling

hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 36-41).

B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE

Drinkwater

28. De grondslag voor de ordening van de Nederlandse drinkwatervoorziening is de

Waterleidingwet uit 1957.12 De Nederlandse waterleidingbedrijven beschikken over wettelijke en

bestuursrechtelijke monopolies die ofwel voortvloeien uit een aanwijzing in een provinciaal

reorganisatieplan (op grond van artikel 21 lid 2 Waterleidingwet) ofwel zijn verleend op grond van

provinciale of gemeentelijke concessies. Nuon Water Gelderland, WG en WMO beschikken alle

over concessies. Het alleenrecht van Nuon Water Fryslân vloeit voort uit een aanwijzing in het

reorganisatieplan van de provincie Friesland. Uitgaande van een geografische marktafbakening

                                                          
11 Zie het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 28.

12 Zie eerder, voetnoot 3.
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aan de hand van de verzorgingsgebieden van de waterleidingbedrijven kan worden vastgesteld dat

de markten waarop partijen actief zijn elkaar niet overlappen.13

29. Vooruitlopend op een algehele herziening van de Waterleidingwet heeft de Minister van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) bekendgemaakt een

wetsvoorstel in te gaan dienen tot (gedeeltelijke) wijziging van de Waterleidingwet.14 Het

wetsvoorstel beoogt het publieke karakter van de watervoorziening te waarborgen door het

vereiste van overheidseigendom van waterleidingbedrijven in de wet te verankeren. Op grond van

dit wetsvoorstel zal aan alle waterleidingbedrijven die op 1 september 2000 drinkwater leverden

het (wettelijk) alleenrecht worden gegeven voor de productie en levering van drinkwater in hun

distributiegebied. Hiervoor moeten de aandelen van de bestaande waterleidingbedrijven echter

wel in handen zijn van publiekrechtelijke lichamen. De concept-statuten van Vitens - zoals die

door partijen bij de melding zijn overlegd - voorzien, vooruitlopend op het hiervoor genoemde

wetsvoorstel, in een regeling dat alleen publieke partijen aandeelhouder mogen zijn in Vitens. Het

gevolg van deze regeling is dat in het geval van de mogelijke privatisering van het NUON-

concern15 NUON haar belang in Vitens zal moeten afstoten. Het wetsvoorstel leidt echter niet tot

een andere conclusie met betrekking tot de beoordeling van de drinkwatermarkt.

30. Ook na de totstandbrenging van de onderhavige concentratie zal er nog steeds een ruim

aantal andere aanbieders actief zijn op het gebied van de drinkwatervoorziening in Nederland.

Voor zover, bijvoorbeeld ten aanzien van tarieven, er een zekere disciplinerende werking uitgaat

van andere drinkwaterbedrijven buiten de regionale markten waarop partijen actief zijn, blijft

daarvan ook na deze fusie sprake.

31. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de

onderhavige concentratie een eventuele machtspositie op het gebied van drinkwater zal worden

versterkt in één van de genoemde verzorgingsgebieden.

Industrieel water

32. Zoals in de punten 15 en 16 naar voren kwam, kunnen (industrie)water van

drinkwaterkwaliteit en bepaalde soorten industriewater in bepaalde gevallen substituten van

elkaar zijn. Drinkwater dat wordt gebruikt voor industriële doeleinden behoort dan eventueel tot

dezelfde markt als industriewater. Voor zover de activiteiten van Nuon Water, WG en WMO op

het gebied van industriewater van drinkwaterkwaliteit worden bezien binnen een geografische

                                                          
13 Binnen de reorganisatieplannen en concessies wordt nauwkeurig aangegeven welke gemeenten tot het

verzorgingsgebied van het desbetreffende waterbedrijf behoren.

14 Bekendmaking van de Minister van VROM inzake eigendom waterleidingbedrijven, Staatscourant 166 van 29 augustus

2000, p. 7.

15 Artikel 5 van de concept-statuten van Vitens.
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context die samenvalt met de respectievelijke verzorgingsgebieden, is er geen sprake van overlap

tussen de activiteiten van de drie waterbedrijven. Partijen hebben aangegeven dat de

leidingnetwerken van de drie bedrijven ook niet aan elkaar zijn gekoppeld. Op nationaal niveau

behalen partijen met leveranties van drinkwater aan (groot)zakelijke verbruikers een gezamenlijk

marktaandeel dat niet wezenlijk afwijkt van het marktaandeel dat wordt behaald met de afzet op

de totale drinkwatermarkt.16

33. In de VEWIN Waterleidingstatistiek 2000 wordt een onderscheid gemaakt tussen

drinkwater en ‘ander water’ (zie eerder voetnoot 5). Partijen zijn van mening dat met dit andere

water industriewater wordt bedoeld. De omvang van een mogelijke Nederlandse markt voor ander

water kan op basis van het VEWIN-rapport worden geschat op EUR 56 miljoen. Partijen hebben in

de melding aangegeven dat hun activiteiten met betrekking tot het leveren van industriewater

(niet van drinkwaterkwaliteit) slechts beperkt zijn. Er worden slechts enkele klanten beleverd.

Nuon Water behaalt met deze activiteiten een omzet van EUR […]; dit correspondeert met een

marktaandeel van [0-10] %. De omzet van WG op deze markt bedroeg in 2000 circa EUR […]

(marktaandeel van circa [0-10] %). WMO is uitsluitend actief op het gebied van industriewater via

haar meerderheidsbelang in Aqualink B.V. (hierna: Aqualink). De jaarlijkse omzet die door

Aqualink wordt behaald met de levering van industriewater bedraagt circa EUR […]. Dit resulteert

in een marktaandeel van ongeveer [0-10] %. Gezamenlijk behalen Nuon Water, WG en WMO op

het gebied van ander water een marktaandeel dat niet hoger is dan [0-10] %.

34. In punt 15 wordt gesproken over de afname van industrieel water dat in de directe

omgeving van de afnemer wordt gewonnen (lokale winning). Deze activiteit kan door (grote)

industriële ondernemingen ook zelf worden uitgevoerd.17 Aangenomen mag worden dat bedrijven

die water louter voor zichzelf produceren, dit water niet aanbieden op een markt.18 Marktpartijen

hebben aangegeven dat gezien de hoge kwaliteit van het grondwater in Oost-Nederland het zelf

winnen en zuiveren van (industrie)water een goed alternatief kan zijn binnen de respectievelijke

verzorgingsgebieden van Nuon Water, WG en WMO. Dit gebeurt ook in de praktijk. NUON

(minderheidsaandeelhouder van Vitens) is weliswaar actief op het gebied van het aanbieden van

zuiveringsinstallaties,19 maar omdat deze activiteiten geen onderdeel uitmaken van de

onderhavige transactie en NUON geen zeggenschap zal verwerven in Vitens vallen zij buiten het

bereik van deze beoordeling.

                                                          
16 Zie de VEWIN Waterleidingstatistiek 2000 (januari 2002), p. 17.

17 Zie besluit van de d-g NMa van 8 februari 1999 in zaak 1212/Nuon Water – Waterleiding Friesland, randnummer 17 en

de daarbij behorende voetnoot 7.

18 Deze bedrijven kunnen wel actief zijn als afnemer op een markt voor waterzuiveringssystemen. Zie bijvoorbeeld het

besluit van de d-g NMa van 6 december 2000 in zaak 2185/Nuon – Norit.

19 Zie het besluit van de d-g NMa van 6 december 2000 in zaak 2185/Nuon – Norit.
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35. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de

onderhavige concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op

een markt voor industriewater.

Laboratoriumdiensten ten behoeve van water

36. Op grond van de Waterleidingwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zijn

waterleidingbedrijven verplicht het door hen geleverde water op bepaalde bacteriologische en

chemische parameters te onderzoeken. Om die reden beschikken vrijwel alle

waterleidingbedrijven in Nederland over een eigen laboratorium voor wateronderzoek. Deze

laboratoria verrichten voornamelijk onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de productie en

levering van drinkwater door het eigen waterleidingbedrijf. Naast deze interne

onderzoeksactiviteiten zijn sommige van deze laboratoria ook actief voor externe opdrachtgevers

(de ‘vrije’ markt). Hierbij moet vooral gedacht worden aan legionella-onderzoek en analyses ten

behoeve van zwembaden.

37. Alle waterbedrijven die bij deze concentratie betrokken zijn, beschikken over een eigen

waterlaboratorium. Voor WMO is dit WMO Laboratorium & Procestechnologie B.V. (hierna:

L&Pt). Nuon Water en WG hebben een gezamenlijk laboratorium, N.V. Waterlaboratorium Oost -

Onderzoek en Advies (hierna: Waterlaboratorium Oost). Daarnaast bestaat er binnen Nuon Water

Fryslân een afdeling die eveneens laboratoriumwerkzaamheden verricht.

38. In een eerder besluit is de totale omvang van een Nederlandse markt voor

laboratoriumdiensten ten behoeve van water in 2000 geschat op EUR 115 miljoen (NLG 255

miljoen).20 L&Pt, Waterlaboratorium Oost en het laboratorium van Nuon Water Fryslân hebben in

2001 een gezamenlijke (totale) omzet behaald van EUR […] miljoen. Indien deze omzet wordt

afgezet tegen de totale marktomvang van 2000 dan resulteert dit in een gezamenlijk

marktaandeel van circa [0-10] % op een Nederlandse markt voor laboratoriumdiensten ten

behoeve van water. Partijen hebben aangegeven dat de interne onderzoeksactiviteiten van de drie

laboratoria hoofdzakelijk betrekking hebben op drinkwater. De omzet die door de waterlaboratoria

van WMO, WG en Nuon Water Fryslân in 2001 is behaald met interne onderzoeksactiviteiten

bedraagt ongeveer EUR […] miljoen. In een eerder besluit is de omvang van een mogelijke

Nederlandse (deel)markt voor laboratoriumdiensten ten behoeve van drinkwater  in 2000 geschat

op EUR 41 miljoen (NLG 90 miljoen).21  Dit resulteert in een gezamenlijk marktaandeel van circa

                                                          
20 Zie het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 29.

21 Zie het besluit van de d-g NMa van 9 januari 2002 in zaak 2785/Waterleidingbedrijf Europoort – Waterwinningbedrijf

Brabantse Biesbosch – Delta Waterbedrijf, randnummer 29.
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[10-20] % op het gebied van laboratoriumdiensten ten behoeve van drinkwater in Nederland.

Indien de geografische omvang van de markt voor laboratoriumdiensten zou samenvallen met de

verzorgingsgebieden van de drinkwaterbedrijven dan zal er geen sprake zijn van overlap tussen de

activiteiten van L&Pt, Waterlaboratorium Oost en het laboratorium van Nuon Water Fryslân.

39. Zoals in punt 36 aan de orde is, wordt een deel van de omzet van waterlaboratoria die

zijn verbonden aan waterleidingbedrijven behaald met analyses ten behoeve van externe

opdrachtgevers. Dit betreft de zogenaamde niet-gebonden omzet. Indien bij de beoordeling van

de onderhavige concentratie gekeken zou worden naar de niet-gebonden omzet van partijen op de

‘vrije’ markt dan wordt in geen geval een gezamenlijk marktaandeel behaald dat hoger is dan 15%.

Partijen concurreren op deze markt met diverse andere (commerciële) laboratoria die actief zijn

binnen heel Nederland.

40. Met betrekking tot een eventueel onderscheid naar type onderzoek (bacteriologisch,

anorganisch, organisch of metalen) hebben partijen aangegeven dat de activiteiten van L&Pt,

Waterlaboratorium Oost en het laboratorium van Nuon Water Fryslân bijzonder divers zijn en

vrijwel alle van de genoemde segmenten omvatten. Indien het nader onderscheid gemaakt zou

moeten worden dan zal de omvang van het gezamenlijk marktaandeel op geen van de te

onderscheiden segmenten wezenlijk anders zijn dan op de algemene markt voor

laboratoriumdiensten ten behoeve van (drink)water. Er is geen reden om aan de opgave van

partijen te twijfelen.

41. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de

onderhavige concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op

een markt voor laboratoriumdiensten ten behoeve van water of op deelmarkten daarvan.

VI. CONCLUSIE

42. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht.

Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische

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

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt

belemmerd.
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43. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.

Datum: 26 april 2002

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

w.g. Mr. J. Schönau

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.


