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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot 

ongegrondverklaring van het tegen zijn besluit van 26 februari 2003, nummer 318/85,  gemaakte 

bezwaar. 

 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Op 31 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: d-g NMa) een aanvraag van de Asfaltcentrale Stedendriehoek V.O.F. (hierna: ACS 

V.O.F.) ontvangen om ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw. 

 

2. Van de aanvraag om ontheffing is in Staatscourant nummer 253 van 30 december 1999 

mededeling gedaan. Daarbij zijn belanghebbenden opgeroepen hun zienswijze schriftelijk of 

mondeling naar voren te brengen. De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken 

hebben van 31 december 1999 tot 28 januari 2000 ter inzage gelegen ten kantore van de NMa. In 

het kader van de procedure van artikel 18 Mw zijn geen zienswijzen ontvangen. 

 

3. Op 7 februari 2002 heeft de NMa aangegeven dat de d-g NMa voornemens was om de 

ontheffingsaanvraag af te wijzen. De reden daarvoor was dat de ontheffingsaanvraag met 

betrekking tot ACS V.O.F. onder de reikwijdte van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw viel en 

de aanvraag niet voldeed aan de cumulatieve ontheffingsvoorwaarden van artikel 17 Mw. 

 

4. ACS V.O.F. is in de gelegenheid gesteld met concrete wijzigingsvoorstellen aan te geven hoe het 

samenwerkingsverband op een dusdanige wijze kon worden gewijzigd, dat dit niet langer onder 

het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw zou vallen. 

 

5. Bij brief van 10 januari 2003 is door de vennoten van ACS V.O.F. een voorstel overgelegd om het 

samenwerkingsverband aan te passen. 

 

6. Bij besluit van 26 februari 2003 is de gevraagde ontheffing geweigerd. 
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7. Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) is op 4 april 2003 door de vennoten van ACS 

V.O.F. bezwaar gemaakt (hierna ook gezamenlijk: Bezwaarmakers). 

 

8. Op 2 september 2003 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Partijen zijn in de gelegenheid 

gesteld hun bezwaren nader toe te lichten. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 17 

oktober 2003 aan de gemachtigde van Bezwaarmakers is toegezonden. 

 

9. Hangende de bezwaarfase hebben Bezwaarmakers gewerkt aan een aanpassing van de structuur 

van ACS V.O.F., hetgeen (uiteindelijk) heeft geresulteerd in de oprichting van ACS B.V. Op 27 

april 2004 hebben Bezwaarmakers de statuten en overige in dat verband relevante  stukken 

aangaande ACS B.V. naar de NMa gezonden. 

 

II. Betrokken ondernemingen 

 

10. ACS V.O.F. was tot 31 maart 2004 eigendom van de volgende vennoten: 

a. Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V. (hierna: Heijmans), te Rosmalen 

(deelnemingspercentage: 25%,), een dochteronderneming van Heijmans N.V. te 

Rosmalen; 

b. HBG Civiel B.V. (hierna: HBG Civiel), te Gouda (deelnemingspercentage: 25%), een 

dochteronderneming van Hollandsche Beton Groep N.V., te Rijswijk1; 

c. Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. (hierna: KWS), te Utrecht (deelnemingspercentage: 

25%), een dochteronderneming van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., (hierna: 

KVWS) te Rotterdam; 

d. Krekel Holten B.V., te Rijssen (deelnemingspercentage: 25%), een dochteronderneming 

van Dura Vermeer Groep N.V. (hierna: Dura Vermeer) te Rotterdam. 

 

11. De vennoten van ACS V.O.F. zijn direct, of indirect door middel van dochterondernemingen 

(waaronder de vennoten van ACS V.O.F.) actief in de verwerking van asfalt. 

 

 

III. Het verzoek om ontheffing ex artikel 17 Mw 

 

Oorspronkelijk verzoek 

12. Het oorspronkelijke ontheffingsverzoek heeft betrekking op een samenwerkingsovereenkomst 

tussen de vennoten van ACS V.O.F. De samenwerkingsovereenkomst is in werking getreden per 

                                                                 
1 Zie besluit van de d-g NMa in zaak 3074, BAM-HBG, d.d. 24 oktober 2002. Koninklijke BAM NBM N.V. heeft eind 

2002  

middels deze transactie zeggenschap over Hollandsche Beton Groep N.V. verkregen (hierna: de BAM Groep). 



Openbaar 

 

3                                                  Openbaar 

1 januari 1993 en betrof onder meer de oprichting van ACS V.O.F. Op 18 maart 1999 zijn de 

vennoten van ACS V.O.F. een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Deze 

samenwerkingsovereenkomst betreft een voortzetting van de samenwerking zoals de vennoten 

van de V.O.F. deze in 1993 zijn aangegaan. De ondernemingen Wegenbouwmaatschappij J. 

Heijmans B.V., Hollandsche Wegenbouw Zanen2, Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. en Krekel 

Holten B.V. zijn deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst aldus in 1999 aangegaan. In zijn 

besluit van 26 februari 2003 heeft de d-g NMa geoordeeld over de verenigbaarheid van de op 18 

maart 1999 gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met het bepaalde in artikel 6 en artikel 17 

Mw.  

 

13. ACS V.O.F. heeft primair gesteld dat de samenwerkingsovereenkomst niet onder het verbod van 

artikel 6, eerste lid, Mw valt.  

 

14. ACS V.O.F. heeft subsidiair gesteld dat, zo er wel sprake zou zijn van een 

mededingingsbeperking en artikel 6, eerste lid, Mw op de samenwerkingsovereenkomst van 

toepassing zou zijn, wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 17 Mw en er een individuele 

ontheffing moet worden verleend. Aan deze voorwaarden is volgens ACS V.O.F. voldaan.  

 

Aanpassingsvoorstellen ten tijde van het bestreden besluit 

15. Hangende de behandeling van de ontheffingsaanvraag zijn van de zijde van ACS V.O.F. 

wijzigingen voorgesteld in de structuur van ACS. Dit heeft geresulteerd in summier uitgewerkte 

aanpassingsvoorstellen, welke zijn neergelegd in een brief aan de d-g NMa d.d. 10 januari 2003. 

Deze voorstellen waren ten tijde van het bestreden besluit nog niet geëffectueerd.   

 

IV. Het bestreden besluit 

 

16. In het bestreden besluit heeft de d-g NMa geconcludeerd dat sprake is van een met artikel 6 Mw 

strijdig coöperatief samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de d-g NMa geconcludeerd dat het 

beding uit de overeenkomst dat partijen verplicht geen nieuwe productiecapaciteit voor warm 

asfalt te scheppen een mededingingsbeperkend effect heeft. Verder heeft de d-g NMa 

beoordeeld dat het samenwerkingsverband niet in aanmerking komt voor een individuele 

ontheffing in de zin van artikel 17 Mw.  

 

17. Ook de aanpassingsvoorstellen zijn in het bestreden besluit beoordeeld. De d-g NMa komt hierin 

tot de conclusie dat de op 10 januari 2003 voorgestelde aanpassingsvoorstellen de in het 

                                                                 
2 Tot medio april 2000 was Hollandsche Wegenbouw Zanen B.V. aandeelhouder van ACS. Zowel Hollandsche  

Wegenbouw Zanen B.V. als HBG Civiel B.V. zijn dochterondernemingen van Hollandsche Beton Groep N.V. 
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bestreden besluit genoemde nadelen van de samenwerking voor de mededinging niet 

wegneemt. Het verzoek om ontheffing is derhalve afgewezen.3 

 

V. Het bezwaar 

 

18. Op 4 april 2003 hebben de vennoten van ACS V.O.F. tegen het bestreden besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. De inhoud van dit bezwaarschrift blijft, gelet op het 

hiernavolgende, in dit besluit onbesproken. 

 

VI. De nieuwe structuur van ACS 

 

19. Bezwaarmakers hebben op 23 april 2004 een nieuwe structuur van ACS tot stand gebracht. Op 27 

april 2004 hebben Bezwaarmakers de definitieve statuten en enkele andere documenten in deze 

procedure ingebracht. 

 

20. Op 31 maart 2004 heeft Heijmans haar deelneming van 25% in ACS V.O.F. overgedragen aan 

Krekel Holten B.V. Vervolgens heeft Krekel Holten B.V. – eveneens op 31 maart 2004 – haar 

deelneming (van 50%) in ACS V.O.F. overgedragen aan Dura Vermeer Deelnemingen B.V., een 

dochteronderneming van Dura Vermeer die statutair is gevestigd te Zoetermeer (hierna: DVD). 

Als gevolg hiervan is de deelneming van Heijmans in ACS V.O.F. beëindigd en participeerden 

DVD, KWS en HBG ieder in het vermogen van ACS V.O.F.  

 

21. Vervolgens hebben op 23 april 2004 HBG Civiel, KWS en DVD (hierna ook: Partijen) gezamenlijk 

ACS B.V. opgericht4, waarbij DVD voor 50% deelnam in het geplaatste kapitaal en HBG Civiel en 

KWS ieder voor 25% deelnamen in het geplaatste kapitaal. Op 27 april 2004 heeft ACS B.V. één 

aandeel uitgegeven aan DVD. DVD heeft na uitgifte van dit aandeel derhalve een meerderheid 

van de aandelen in het kapitaal van ACS B.V. (50% plus één aandeel). HBG Civiel en KWS 

oefenen  geen zeggenschapsrechten uit over ACS B.V. De vennootschap wordt bestuurd door 

een directie, bestaande uit één directeur. Uit de oprichtingsakte blijkt dat DVD het recht heeft een 

bindende voordracht te doen, indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur. 

De algemene vergadering kan bij besluit het bindende karakter aan deze voordracht ontnemen. 

Dit besluit moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen, en deze meerderheid moet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. DVD kan derhalve een hierboven beschreven besluit individueel blokkeren.  

 

22. Daarnaast is tussen Bezwaarmakers overeengekomen dat HBG Civiel en KWS (en Heijmans) 

geen toegang krijgen tot enige bedrijfsvertrouwelijke informatie van de onderneming van ACS 

                                                                 
3 Besluit van de d-g NMa in zaak 318, ACS, d.d. 26 februari 2003, nummer 318/85. 
4 ACS B.V. is statutair gevestigd te Deventer. 
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B.V., meer in het bijzonder informatie met betrekking tot afnemers, aan die afnemers geleverde 

en te leveren hoeveelheden en kwaliteiten, en jegens die afnemers toegepaste en toe te passen 

prijzen, kortingen en andere voorwaarden en condities. 

 

23. Bezwaarmakers geven in het bezwaarschrift aan dat ACS B.V. als gevolg van de herstructurering 

geen samenwerkingsverband meer is, maar een volledig in het concern van Dura Vermeer 

geïntegreerde (geconsolideerde) dochteronderneming, waarin KWS en HBG Civiel ieder een 

minderheidsaandeel hebben. Laatstgenoemde ondernemingen behouden een financieel belang 

in ACS B.V., die naar de mening van Bezwaarmakers vanuit mededingingsoogpunt niet verboden 

is. Volgens Bezwaarmakers is geen sprake van gezamenlijke exploitatie. In dit verband stellen 

Bezwaarmakers dat de nieuwe structuur van ACS B.V. op één lijn gesteld kan worden met de 

feiten van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ) in 

de zaak Philip Morris5. 

 

24. Bezwaarmakers stellen dat geen harmonisatie van de asfaltproductiekosten van KWS, de BAM 

Groep en Dura Vermeer zal plaatsvinden, aangezien het economische risico van de asfaltcentrale, 

na implementatie van alle aanpassingsvoorstellen, volledig bij Dura Vermeer komt te liggen. 

Daarnaast zal geen minderheidsaandeelhouder een verplichting hebben om asfalt af te nemen 

van ACS B.V. en zullen aan de minderheidsaandeelhouders dezelfde prijzen in rekening worden 

gebracht als aan derden. Bezwaarmakers hebben in het bezwaarschrift aangegeven dat ACS B.V. 

geen capaciteit reserveert ten behoeve van haar minderheidsaandeelhouders KWS en HBG Civiel. 

 

25. Bezwaarmakers merken op dat door de nieuwe structuur van ACS B.V. de 

mededingingsbeperkende afspraken, zoals verondersteld in het bestreden besluit, worden 

beëindigd. Meer in het bijzonder verwijzen Bezwaarmakers naar het in artikel 9, lid 1 van de 

samenwerkingsovereenkomst d.d. 18 maart 1999 vervatte verbod om geen nieuwe 

asfaltproductiecapaciteit te scheppen in het voorziene afzetgebied van ACS V.O.F.6 Deze 

verplichting gold ook voor vennoten die gedurende de looptijd van ACS V.O.F. uit de V.O.F. 

zouden treden. Dit verbod geldt als gevolg van de oprichting van ACS B.V. niet langer. 

 

 

 

VII. Deelnemingen vennoten in andere asfaltcentrales in Nederland 

 

26. Vanaf eind 2002 heeft in Nederland een herstructurering plaatsgevonden in de markt voor 

productie van asfalt. Als gevolg van deze herstructurering hebben verschillende ondernemingen, 

                                                                 
5 Hof van Justitie, gevoegde zaken 142 en 156/84, British American Tobacco company ltd en R.J. Reynolds Industries, Jur. 

1987, blz. 4487. 
6 Aanvraagster omschrijft het afzetgebied als de stedendriehoek Apeldoorn Deventer Almelo. 
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waaronder de in ACS V.O.F. deelnemende (moederondernemingen van de) vennoten, 

participaties in gezamenlijke asfaltcentrales afgestoten. 

 

27. KWS en HBG Civiel (dochteronderneming van de BAM Groep) participeren thans (samen met 

Dura Vermeer) enkel nog tezamen in ACS. Hierin hebben KWS en HBG Civiel ieder, zoals 

hierboven reeds is weergegeven, een minderheidsdeelneming van bijna 25%. Verder participeren 

KWS en de BAM Groep in geen enkele asfaltcentrale meer gezamenlijk.  

 

28. Dura Vermeer en de BAM Groep participeren thans samen (naast ACS B.V.) in twee 

asfaltcentrales: in APK te Kootstertille7 (Friesland) en in APM te Bergen op Zoom8 (Noord-

Brabant). 

 

29. Dura Vermeer participeert tezamen met KWS (naast ACS B.V.) in de Rotterdamse asfaltcentrale 

(Rotterdam)9. Tevens dient ervan worden uitgegaan dat Dura Vermeer tezamen met KWS tevens 

in één van de drie (zelfstandige) asfaltcentrales te Amsterdam zal participeren als gevolg van de 

nagestreefde opsplitsing van APNH. De BAM Groep wordt als gevolg van de opsplitsing van 

ROHAC en APNH een directe concurrent van deze gezamenlijk door Dura Vermeer en KWS 

geëxploiteerde asfaltcentrales. 

 

 

 

 

 

30. Bezwaarmakers geven aan dat er als gevolg van de herstructurering, naast de bovenstaande 

participaties tussen de deelnemers, zo’n 45 centrales in Nederland zijn waarin niet een 

combinatie van twee aandeelhouders in ACS participeren. Voorts staat vast dat Heijmans na 

uittreding van ACS B.V.in geen enkele asfaltcentrale participeert met één van de deelnemers in 

                                                                 
7 Asfalt Productie Kootstertille (APK). Heijmans, KWS en een dochteronderneming van Ballast Nedam N.V. zijn uit 

APK getreden, zie  besluit van de d-g NMa in zaak 1927, Asfalt Productie Kootstertille, d.d. 26 februari 2003. 
8 Asfalt Productie Maatschappij B.V. (APM). KWS is uit APM getreden. Als gevolg hiervan wordt in APM 

geparticipeerd door een dochteronderneming van Dura Vermeer Groep NV., een dochter van de BAM Groep en BV 

Zeeuwse Asfalt Onderneming. 
9 Dit is een opsplitsing van de Rotterdamse Haagse Asfalt Combinatie v.o.f. (ROHAC). In ROHAC participeerden 

KVWS, Hollandse Beton Groep N.V., BAM-NBM N.V., Dura Vermeer Groep N.V. en de Zwammerdam Groep B.V. 

Eind 2002 heeft Koninklijke BAM NBM N.V. zeggenschap verkregen over Hollandse Beton Groep N.V. (zie ook 

voetnoot 1). Partijen zijn overeengekomen het aandeelhouderschap inzake de asfaltcentrales te Rotterdam en te Den 

Haag te splitsen. De asfaltcentrale te Rotterdam wordt ingebracht in een nieuwe vennootschap: Asfaltcentrale 

Rotterdam B.V. (ACR). In ACR wordt geparticipeerd door (dochterondernemingen van) KVWS en Dura Vermeer 

Groep N.V. Zie besluit van de d-g NMa in zaak 326, ROHAC, d.d. 26 februari 2003. 
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ACS B.V.10  

 

VIII. Beoordeling 

 

31. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, 

die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een 

deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

 

32. In de bezwaarfase is duidelijk geworden dat Bezwaarmakers met de herstructurering van ACS 

V.O.F. beogen het ten tijde van het bestreden besluit bestaande samenwerkingsverband te 

beëindigen, waardoor geen sprake (meer) is van een coöperatief samenwerkingsverband in de 

zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Hierbij spelen de volgende elementen een rol. 

 

33. Uit het bezwaarschrift, het ter zitting verhandelde alsmede uit de overgelegde stukken blijkt dat 

Bezwaarmakers hebben beoogd ACS onder te brengen bij DVD, de dochter0nderneming van 

Dura Vermeer. ACS V.O.F. is op 23 april 2004 omgevormd tot een besloten vennootschap. DVD 

houdt de meerderheid van de aandelen (5o procent plus één aandeel) in ACS B.V. KWS en HBG 

Civiel behouden ieder een minderheidsaandeel van iets minder dan 25 procent. Heijmans neemt, 

als gevolg van de aandelenoverdracht aan DVD, niet (meer) deel in ACS B.V.  

 

34. Het bovenstaande kan betekenen dat een concentratie tot stand is gebracht.11 Niet aannemelijk is 

dat het behouden van de minderheidsaandelen door HBG Civiel en KWS noodzakelijkerwijs 

verbonden is met of onderdeel uitmaakt van de transactie tot de verwerving van uitsluitende 

zeggenschap door Dura Vermeer. Afgezien van de totstandbrenging van een concentratie en 

restricties die rechtstreeks verband houden met en nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan, 

toetst de d-g NMa in het kader van de onderhavige procedure de nieuwe situatie aan artikel 6 

                                                                 
10 In Asfaltcentrale Zwijndrecht v.o.f. (ACZ) wordt als gevolg van het feit dat Verlaat Wegenbouw (een 

dochteronderneming van de BAM Groep) uit ACZ is getreden, alleen nog geparticipeerd door een 

dochteronderneming van Heijmans N.V. Daarnaast is Vissers’ Infra en Milieu B.V. (een dochteronderneming van de 

BAM Groep.) uit de Venlose Asfalt Fabriek B.V. (VAF) getreden. Als gevolg hiervan participeert alleen een 

dochteronderneming van Heijmans N.V. in VAF. Voorts is KWS uit Asfalt Centrale Doetinchem v.o.f. (ACD) getreden. 

Als gevolg hiervan  participeert een dochteronderneming van Heijmans N.V. samen met Verhoeve Groep B.V. in 

ACD. Zie besluiten van de d-g NMa in zaak 329, Asfalt Centrale Doetinchem, d.d. 26 februari 2003, zaak 3407, Venlose 

Asfalt Fabriek B.V., d.d. 26 februari 2003 en zaak 3408, Asfaltcentrale Zwijndrecht v.o.f., d.d. 26 februari 2003. 

11 Het antwoord op de vraag of de transactie in kwestie een concentratie is in de zin van artikel 27 Mw kan in het 

midden blijven, aangezien de d-g NMa heeft vastgesteld dat de omzet van ACS in Nederland in het voorafaande 

kalenderjaar minder dan EUR 30 miljoen bedroeg en de transactie derhalve niet onder het toepassingsbereik van het 

concentatietoezicht valt, zie fax Bezwaarmakers d.d. 22 juli 2004, 318/110. 
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Mw. 

 

35. Minderheidsdeelnemingen kunnen een middel vormen om het commerciële gedrag van de 

betrokken ondernemingen zodanig te beïnvloeden, dat de mededinging op de markt waarop die 

ondernemingen actief zijn, wordt beperkt of vervalst.12  

 

36. Dura Vermeer, de BAM Groep en KVWS, althans dochterondernemingen hiervan, participeren in 

de asfaltcentrale ACS B.V. Nu deze ondernemingen ook anderszins (al dan niet in participaties) 

actief zijn als producent van asfalt13 en zij tevens met elkaar in concurrentie staan op het gebied 

van asfaltverwerking, bestaat de mogelijkheid dat er binnen de structuur van ACS B.V. onderling 

afgestemd feitelijk gedrag ontstaat tussen Partijen gezamenlijk of tussen een samenstel van twee 

van Partijen. In het algemeen geldt dat de coördinatie van het gedrag van marktpartijen de 

voornaamste bron is van mededingingsproblemen die kunnen rijzen bij 

productieovereenkomsten en dat dit type mededingingsproblemen ontstaat wanneer 

samenwerkende partijen daadwerkelijke dan wel potentiële concurrenten zijn op de markt(en) 

waarop de samenwerking rechtstreeks betrekking heeft en/of op mogelijke spill-over-markt(en).14 

 

37. De vraag is derhalve of de in het kader van de oprichting van ACS B.V. overgelegde stukken 

voorzien in een commerciële samenwerking die tot gevolg heeft dat de mededinging tussen de 

vennoten op de markt(en) waarop die ondernemingen actief zijn, wordt beperkt of vervalst, of 

dat er structuren worden gecreëerd die een dergelijke samenwerking bevorderen. In dat verband 

moet tevens worden nagegaan, of de deelnemingen van DVD, KWS en HBG Civiel in ACS B.V. de 

betrokken ondernemingen noodzakelijkerwijs dwingt om met elkaars belangen rekening te 

houden bij de bepaling van hun commerciële beleid 15 dan wel dat hiervan een zodanige prikkel 

uitgaat op hun eigen commercieel gedrag dat dit tot een merkbaar mededingingsbeperkend 

effect leidt. 

 

38. De oprichting van ACS B.V. staat niet op zichzelf; deze heeft plaatsgevonden met het doel een 

samenwerkingsverband te beëindigen dat reeds op 1 januari 1993 was aangevangen. De 

vennoten hebben deze samenwerking in 1999 in een nieuwe overeenkomst vastgelegd, waarbij 

Heijmans, KWS, HBG Civiel en Dura Vermeer ieder een deelnemingspercentage van 25 procent in 

ACS V.O.F. bezaten. Beslissingen van ACS V.O.F. werden hetzij met gewone meerderheid van 

                                                                 
12 Vgl. arrest Philip Morris, r.o. 37, voetnoot 5. 
13 Zie randnummers 26 - 30. 

14 Vgl. overweging 83 en 84 van de Richtsnoeren inzake toepasselijheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op 

horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb C 3 van 6 januari 2001. Zie ook randnummer 59 en 60 van het 

bestreden besluit. 

15 Vgl. arrest Philip Morris, r.o. 38 en 48, voetnoot 5. 
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stemmen, hetzij in unanimiteit genomen. 

 

39. Bezwaarmakers betrokken ten tijde van het bestreden besluit direct een zeer groot deel (tussen 

de 90 en 100 procent) van het door ACS V.O.F. geproduceerde asfalt. In het bezwaarschrift en 

tijdens de hoorzitting hebben Bezwaarmakers gesteld dat het in de rede ligt dat KWS en HBG 

Civiel substantiële hoeveelheden asfalt bij ACS B.V. zullen blijven inkopen. Het economische 

belang schuilt volgens Bezwaarmakers daarin dat KWS en HBG Civiel gelet op de 

kostenstructuur van ACS B.V. – relatief hoge vaste kosten – er belang bij hebben dat de 

productiecapaciteit van ACS in voldoende mate wordt benut. Daarnaast willen KWS en HBG 

Civiel in de directe omgeving van Deventer asfalt blijven afnemen16, en komt een deel van het 

bedrijfsresultaat ook beide minderheidsaandeelhouders ten goede. Dura Vermeer is volgens 

Bezwaarmakers niet in staat om de financiële en economische risico’s verbonden aan de 

exploitatie van deze asfaltcentrale geheel alleen te dragen. Voorts hebben Bezwaarmakers 

aangegeven dat het nog nooit is voorgekomen dat andere ondernemingen dan 

wegenbouwondernemingen hebben willen investeren in asfaltcentrales. Dit is volgens 

Bezwaarmakers een belangrijke reden voor KWS en HBG Civiel om een minderheidsaandeel in 

ACS B.V. te behouden. 

 

40. Het is naar het oordeel van de d-g NMa dan ook reëel te veronderstellen dat er bij de 

minderheidsaandeelhouders KWS en HBG Civiel een prikkel bestaat om bij ACS B.V. – in ieder 

geval voor een substantieel deel – asfalt af te nemen en dat deze afname relevant is voor de 

financiële en economische positie van deze asfaltcentrale. In dat verband merkt de  

d-g NMa op dat Bezwaarmakers tijdens de hoorzitting hebben opgemerkt dat wanneer een 

aandeelhouder op een bepaald moment al zijn asfalt elders zou halen, de andere aandeelhouders 

hem daarop zullen aanspreken.17 

 

41. DVD heeft belang bij een (zo goed mogelijk) rendement van haar investeringen. Tevens is tijdens 

de hoorzitting aangegeven dat Dura Vermeer de asfaltcentrale niet alleen kan exploiteren. Om de 

asfaltcentrale rendabel te houden is het van belang dat deze verzekerd is van een zekere afname. 

Het staat dan ook niet bij voorbaat vast dat DVD de twee minderheidsdeelnemers (beide grote 

gebruikers van asfalt) geheel kan negeren en/of dat KWS en HBG Civiel door middel van hun 

minderheidsaandeel het commerciële gedrag van de  betrokken ondernemingen niet zouden 

kunnen beïnvloeden.  

 

42. Vastgesteld moet echter worden dat de statuten van ACS B.V. en de andere overgelegde stukken 

geen bepalingen bevatten over commerciële samenwerking tussen Partijen gedrieën of tussen 

                                                                 
16 Er zijn, aldus Bezwaarmakers, wel enige  centales in de nabije omgeving van Deventer, maar niet in de directe 

omgeving. 
17 Verslag van de hoorzitting d.d. 2 september 2003, blz. 3. 
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een samenstel van twee van Partijen. Tevens hebben Bezwaarmakers zich contractueel verplicht 

dat HBG Civiel en KWS (en Heijmans) geen toegang hebben tot enige bedrijfsvertrouwelijke 

informatie van de onderneming van ACS B.V., meer in het bijzonder informatie met betrekking 

tot afnemers, aan die afnemers geleverde en te leveren hoeveelheden en kwaliteiten, en jegens 

die afnemers toegepaste en toe te passen prijzen, kortingen en andere voorwaarden en condities. 

Bovendien hebben KWS en HBG Civiel noch afzonderlijk, noch gezamenlijk een 

doorslaggevende stem bij de benoeming van de directie. De structuur van ACS B.V. bevordert 

derhalve evenmin de toegang tot bedrijfsvertrouwelijke informatie door de 

minderheidsaandeelhouders. 

 

43. Uit de door Bezwaarmakers overgelegde stukken is voorts niet gebleken dat er (nog) 

contractuele verplichtingen bestaan voor de minderheidsdeelnemers om asfalt af te nemen van 

ACS B.V. Bezwaarmakers hebben voorts in het bezwaarschrift aangegeven dat ACS B.V. geen 

capaciteit reserveert ten behoeve van haar minderheidsdeelnemers. In de door Bezwaarmakers 

overgelegde stukken is een dergelijke bepaling ook niet aangetroffen. Voorts bevatten de stukken 

geen verplichting voor ACS B.V. om asfalt te leveren aan haar minderheidsaandeelhouders. Dit 

neemt niet weg dat KWS en HBG Civiel als investeerders belang hebben bij een (volledige) 

benutting van de capaciteit en het op lange termijn voortbestaan van de asfaltcentrale. Daarmee 

staat evenwel nog niet vast dat zij gedwongen zijn rekening te houden met elkaars belangen bij 

de bepaling van hun commerciële beleid.  

 

44. In dit verband hecht de d-g NMa er belang aan dat na de herstructurering van de markt voor 

productie van asfalt (de moeders van) deze ondernemingen op het gebied van asfaltproductie 

nog maar weinig in gezamenlijke participaties actief zijn, hetgeen het risico op 

mededingingsproblemen op de stroomafwaartse (verwerkings)markt verkleint. Tevens wordt 

opgemerkt dat ACS slechts een zeer beperkt deel van de totale asfaltproductie(capaciteit) in 

Nederland voor haar rekening neemt. KWS en HBG Civiel streven daarnaast in beginsel ieder hun 

eigen commerciële belangen na op het gebied waar zij in een daadwerkelijke concurrentiële 

verhouding staan, i.e. het asfalteren van wegen (de verwerkingsmarkt), welke belangen niet altijd 

parallel zullen lopen. Voorts hebben KWS en HBG Civiel, zoals hierboven reeds is vastgesteld, op 

basis van de in het kader van deze ontheffingsaanvraag overgelegde stukken noch individueel 

noch gezamenlijk voldoende invloed om belangrijke beslissingen van Dura Vermeer ten aanzien 

van ACS B.V. te blokkeren, waardoor een mogelijke prikkel om hun gedrag in het kader van ACS 

B.V. af te stemmen is verminderd. 

 

45. In het licht van bovenstaande kan niet worden vastgesteld dat de minderheidsdeelnemingen van 

KWS en HBG Civiel in ACS B.V. een middel zijn om het commerciële gedrag van de betrokken 

ondernemingen zodanig te beïnvloeden, dat de mededinging op de markten waarop die 

ondernemingen actief zijn wordt beperkt of vervalst. Niet kan worden vastgesteld dat deze 

minderheidsdeelnemingen van KWS en HBG Civiel in ACS B.V. zouden dwingen om met elkaars 
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belangen rekening te houden bij de bepaling van hun eigen commerciële beleid, of dat hiervan 

een zodanige prikkel uitgaat op hun eigen commercieel gedrag dat dit leidt tot een merkbaar 

mededingingsbeperkend effect. 

 

46. Ten aanzien van DVD merkt de d-g NMa op dat weliswaar niet bij voorbaat vast staat dat DVD de 

twee minderheidsdeelnemers geheel kan negeren, maar dat het onderhavige dossier geen 

indicaties bevat om de conclusie te kunnen dragen dat DVD in de nieuwe structuur van ACS B.V. 

gedwongen is om met de individuele of (mogelijk) gezamenlijke belangen van KWS en HBG 

Civiel rekening te houden bij het bepalen van haar eigen commerciële beleid, of dat hiervan een 

zodanige prikkel uitgaat op haar eigen commercieel gedrag dat dit leidt tot een merkbaar 

mededingingsbeperkend effect. In dat verband is tevens relevant dat de (moeders van de) 

vennoten op de markt voor asfaltproductie in nog maar weinig gezamenlijke participaties actief 

zijn18, dat ACS B.V. slechts een zeer beperkt deel van de totale asfaltproductie(capaciteit) in 

Nederland voor haar rekening neemt en dat het gezamenlijk marktaandeel van Dura Vermeer en 

KVWS respectievelijk Dura Vermeer en de BAM Groep op de nationale markt voor het asfalteren 

van wegen ten tijde van het primaire besluit minder dan 20 respectievelijk iets meer dan 20 

procent bedroeg (15,8 procent respectievelijk 20,7 procent)19.  

 

47. Voorts zij vermeld dat als gevolg van de in hoofdstuk VII van dit besluit genoemde 

herstructurering van de markt, waarbij verschillende ondernemingen die actief zijn in de 

verwerking van asfalt (waaronder de vennoten van de V.O.F.) deelnemingen in gezamenlijke 

asfaltcentrales in Nederland hebben afgestoten, de in het bestreden besluit beschreven 

uniformering van kosten en netwerkeffecten zijn afgenomen. Hierdoor is de dempende werking 

op de concurrentie op de markt voor de productie van asfalt en de markt voor het asfalteren van 

wegen afgenomen20. 

 

48. Het bovenstaande in beschouwing nemend, komt de d-g NMa tot de conclusie dat niet kan 

worden vastgesteld dat door de oprichting van ACS B.V. de samenwerking, in de vorm zoals 

omschreven in het bestreden besluit, wordt voortgezet. De overgelegde stukken kunnen voorts 

niet de conclusie dragen dat de nieuwe structuur van ACS B.V. tot doel heeft, dat een van de 

ondernemingen het commerciële gedrag van de andere kan beïnvloeden. Evenmin kan worden 

vastgesteld dat de nieuwe structuur van ACS B.V. de vennoten dwingt om met elkaars belangen 

rekening te houden bij de bepaling van hun commerciële beleid of dat van hun deelnemingen 

een zodanige prikkel uitgaat op hun eigen commercieel gedrag dat dit leidt tot een merkbaar 

mededingingsbeperkend effect. De d-g NMa concludeert derhalve dat – anders dan in het 

bestreden besluit en met inachtneming van hetgeen tijdens de bezwaarfase door Bezwaarmakers 

                                                                 
18 Zie randnummers 27 - 30 van dit besluit. 

19 Zie randnummer 99 van het bestreden besluit. 

20 Zie randnummers 141 t/m 146 en 148 t/m 155 van het bestreden besluit. 
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naar voren is gebracht21 – de nieuwe structuur van ACS B.V. niet kan worden aangemerkt als een 

overeenkomst tussen ondernemingen die ertoe strekt of  ten gevolge heeft dat de mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan (merkbaar) wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

Een ontheffing in de zin van artikel 17 Mw is derhalve niet vereist. De d-g NMa heeft hierbij mede 

in acht genomen, dat door de oprichting van ACS B.V. de in het bestreden besluit beoordeelde 

verplichting voor de vennoten om geen nieuwe productiecapaciteit te creëren in het afzetgebied 

van ACS22, is vervallen.  

 

                                                                 
21 Zie randnummer 33 van dit besluit. 

22 Zie randnummers 124 tot en met 129 van het bestreden besluit. 
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IX. Beslissing 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

Verklaart het bezwaar tegen de weigering van de gevraagde ontheffing ongegrond vanwege het 

ontbreken van strijd met artikel 6 Mw van de op 23 april 2004 tot stand gebrachte nieuwe structuur 

van ACS zodat een ontheffing niet is vereist. 

 

Datum: 29 juli 2004 

 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

voor deze: 

 

 

 

 

W.g. 

Drs. R.J.P. Jansen 

Plv. directeur-generaal 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50 951, 3007 BM  Rotterdam.  

 


