
BESLUIT 

  

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de 
Mededingingswet. 

Zaaknummer 1174, BAM - Heilijgers 

  

I. MELDING 

1. Op 30 november 1998 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 de Koninklijke BAM Groep N.V. voornemens is 
zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 
Mededingingswet, over Heilijgers Bouw B.V. 
Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 232 van 3 
december 1998. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant 
zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.II. PARTIJEN 

2. De Koninklijke BAM Groep N.V. (hierna: BAM) is een naamloze 
vennootschap naar Nederlands recht. BAM is de holding van een aantal 
groepsmaatschappijen . 

3. BAM is actief op het gebied van de bouwnijverheid in Nederland en in 
België. Meer in het bijzonder is BAM actief op het gebied van utiliteitsbouw, 
woningbouw, industriële bouw, onderhoud, infrastructuur, installatietechniek 
en projectontwikkeling.  

4. Heilijgers Bouw BV (hierna: Heilijgers) is een besloten vennootschap 
naar Nederlands recht. Zij heeft als aandeelhouders: Berk Venture B.V., de 
heer B. van den Akker en de heer J.A.F. Bunck. 

5. Heilijgers is binnen de bouwnijverheid actief op het gebied van de 
utiliteitsbouw, woningbouw en onderhoud alsmede projectontwikkeling. 

  

III. DE GEMELDE OPERATIE  

6. De gemelde operatie betreft, blijkens een bij de melding gevoegde "Letter 
of Intent", het voornemen van het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap 
van BAM in Heilijgers door verwerving van alle aandelen. 

  

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

7. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, 
onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, 
omschreven transactie leidt er toe dat BAM de uitsluitende zeggenschap 
verwerft over Heilijgers. 

8. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 
formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn 
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BAM en Heilijgers.  

9. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat 
de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 
van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  

  

V. BEOORDELING  

A. Relevante markten  

Relevante productmarkten 

10. De betrokken partijen zijn beiden actief in de bouwnijverheid. In het 
bijzonder is BAM actief op het gebied van de sectoren woningbouw, 
utiliteitsbouw, industriële bouw, onderhoud, infrastructuur, 
installatietechniek en projectontwikkeling. Heilijgers is voornamelijk actief op 
de gebieden utiliteitsbouw, woningbouw en onderhoud, alsmede 
projectontwikkeling. Heilijgers is niet actief op het gebied van industriële 
bouw, infrastructuur en installatietechniek. 

11. Partijen zijn van mening dat de woningbouw, utiliteitsbouw en 
onderhoud/renovatie tot dezelfde markt behoren. In zaak 504 NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten- Schilder Bouw BV (NMa-besluit van 
20 mei 1998, nr. 504/13.b01, punt 8) is reeds geconstateerd dat 
projectontwikkeling kan worden onderscheiden van andere activiteiten in de 
bouwsector. In het onderhavige geval is het niet noodzakelijk te bepalen of 
woningbouw, utiliteitsbouw en onderhoud afzonderlijke productmarkten zijn, 
aangezien de uiteindelijke conclusie hierdoor niet wordt beïnvloed (zie 
hierna, punt 13 e.v.).  

Relevante geografische markten 

12. Van partijen is BAM actief in geheel Nederland (en deels ook in België), 
terwijl Heilijgers haar activiteiten grotendeels in Midden-Nederland 
(Amersfoort en omgeving in een straal van circa 50 kilometer) realiseert. 
Heilijgers is echter ook actief op andere locaties, zoals Lemmer en 
Nijmegen. Partijen geven aan dat zij niet over aanwijzingen beschikken dat 
de regio Midden-Nederland een afzonderlijke regionale markt vormt. Zij 
merken op dat voor bedrijven die vooral regionaal opereren geen sprake is 
van vastomlijnde regio's, maar veeleer van wisselende werkgebieden. 
Zowel landelijk als in de regio Midden-Nederland is overigens een groot 
aantal bouwbedrijven actief, zowel in de woning- als de utiliteitsbouw. BAM 
is nauwelijks actief in de regio Midden-Nederland. Gezien het 
bovenstaande en gelet op de marktposities van beide betrokken 
ondernemingen op zowel regionale als nationale schaal, kan een exacte 
bepaling van de geografische dimensie van de productmarkten achterwege 
blijven.  

B.  Gevolgen van de concentratie  

13. Partijen geven aan dat op geen van de eventueel relevante 
productmarkten, als gevolg van de voorgenomen concentratie een 
marktaandeel van meer dan 15% ontstaat. De omvang van de totale 
bouwproductie in Nederland bedroeg in 1997 ongeveer 72 miljard gulden. 
Uitgaand van deze markt behalen partijen bij deze marktomvang ten 
gevolge van de voorgenomen concentratie een marktaandeel van minder 
dan 4%. Indien de woningbouw als een afzonderlijke productmarkt wordt 
gezien, met een totale omvang in 1997 van ongeveer 25 miljard gulden, 
dan bedraagt het gecombineerde marktaandeel circa 3%. De totale markt 
voor utiliteitsbouw, inclusief herstel en verbouw, bedroeg in 1997 ongeveer 
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16 miljard gulden. Het gecombineerde marktaandeel van beide partijen op 
deze markt bedraagt circa 4%. De totale omvang van de onderhoudsmarkt 
bedroeg in 1997 17 miljard gulden . Het marktaandeel van Heilijgers op 
deze markt is zeer klein (circa 0,1%). Als gevolg van de concentratie vindt 
dus een te verwaarlozen toename van het marktaandeel van BAM plaats. 

14. De omvang van de markt voor projectontwikkeling van woningen 
bedroeg in 1997 ongeveer 11,5 miljard gulden. Het gezamenlijke 
marktaandeel van partijen bedraagt dan circa 1,5%. Indien de 
projectontwikkeling voor commercieel vastgoed (kantoren, winkels en 
bedrijfsruimten) als een afzonderlijke productmarkt zou worden 
gekenschetst, dient te worden opgemerkt dat in de periode 1994-1997 in 
Nederland gemiddeld ongeveer 608.000 vierkante meter vloeroppervlak 
werd afgenomen. Partijen leveren daarvan minder dan 1%. 

15. Gelet op de voornoemde marktaandelen en het grote aantal 
marktdeelnemers, zowel landelijk als in de regio Midden-Nederland, bestaat 
er geen reden om aan te nemen dat de concentratie leidt 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. 

  

VI. NEVENRESTRICTIES 

16. Volgens artikel 7.2 van de conceptovereenkomst zal aan de verkopende 
partijen een non-concurrentiebeding worden opgelegd. Partijen hebben 
aangegeven dat dit non-concurrentiebeding de heren B. van den Akker en 
J.A.F. Bunck verplicht om binnen vijf, respectievelijk twee jaren niet deel te 
nemen aan, werkzaam te zijn voor en/of adviezen te verstrekken aan en/of 
ten behoeve van ondernemingen en instellingen welke in Nederland 
dezelfde en/of soortgelijke activiteiten uitoefenen als Heilijgers op 
leveringsdatum. 

17. Met partijen kan worden aangenomen dat een zekere bescherming van 
de koper noodzakelijk is om de waarde van de transactie te waarborgen. 
Noch de reikwijdte van het beding, noch de tijdsduur gaat verder dan 
hetgeen noodzakelijk kan worden geacht voor de verwezenlijking van de 
gemelde concentratie. 

  

VII. CONCLUSIE 

18. 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. 

19. 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. 

19. Gelet op de punten 16 en 17 is de directeur-generaal van oordeel dat, 
voorzover de in punt 16 omschreven clausule een overeenkomst vormt als 
bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 10 
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van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst. 

Datum: 17 december 1998 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze: 

  

w.g. Drs. R.J.P. Jansen 

Hoofd 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. 

terug 
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