
BESLUIT 

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

Naaknummer 1183: EDON-Frigem  

I. MELDING 

1. Op 4 december 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 N.V. Energie Distributiemaatschappij voor Oost- en 
Noord-Nederland EDON voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de 
zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over N.V. Frigem. Van 
de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 236 van 9 december 
1998. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen 
zienswijzen van derden naar voren gebracht. 

  

II. PARTIJEN 

2. N.V. Energie Distributiemaatschappij voor Oost- en Noord-Nederland 
EDON (hierna: EDON) is een naamloze vennootschap naar Nederlands 
recht. Zij is moederonderneming van en heeft deelnemingen in een groot 
aantal ondernemingen in Nederland. Voorts heeft EDON op 14 mei 1998 
aan de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 
gemeld dat zij voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van 
artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over N.V. Westergo Holding 
Sneek (hierna: Westergo). 

3. EDON is actief op het gebied van de distributie van energie, windenergie, 
opwekking van elektriciteit en warmte, voorlichtings- en 
energiebesparingsactiviteiten, verhuur en onderhoud van cv-ketels en 
warmwaterapparatuur, nuts-industriële afvalverwerking, inzameling en 
eindverwerking van afval, kabel- en telecommunicatieactiviteiten, video- en 
internetdiensten. 

4. N.V. Frigem (hierna: Frigem) is een naamloze vennootschap naar 
Nederlands recht. Zij heeft als aandeelhouders: EDON, met 50% van de 
geplaatste en uitstaande aandelen, en (voor de overige 50%) de 
gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel, 
Franekeradeel, Harlingen, Boarnsterhim, Ooststellingwerf, Opsterland en 
Weststellingwerf. Frigem is de moederonderneming van: N.V. Frigem 
Noord-West Friesland, N.V. Frigem Zuid-Oost Friesland, Frigem 
Gaswacht/Gasrent B.V., Frigem Commercie B.V., Frigem Energiediensten 
B.V., Gaswacht/Gasrent Friesland B.V., B.V. Gasbedrijf De Vooruitgang en 
N.V. Energie Samenwerking Friesland (E.S.F.). 

5. Frigem is actief op het gebied van de distributie van energie, opwekking 
van elektriciteit en warmte, windenergie, voorlichtings- en 
energiebesparingsactiviteiten, verhuur en onderhoud van cv-ketels en 
warmwaterapparatuur. 

  

III. DE GEMELDE OPERATIE  
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6. De gemelde operatie berust op een intentieverklaring van 27 augustus 
1998 en een concept-overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen van 
12 oktober 1998 en betreft de verwerving door EDON van de resterende 
50% aandelen in Frigem die thans in handen zijn van de overige 
aandeelhouders.  

  

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

7. De gemelde operatie betreft een concentratie in de zin van artikel 27, 
onder b, van de Mededingingswet. In de huidige situatie kunnen in de 
aandeelhoudersvergadering van Frigem geen beslissingen inzake de 
commerciële strategie van Frigem worden genomen zonder de instemming 
van EDON. Op basis van de statuten van Frigem heeft EDON de macht 
(door haar 50%-deelneming) om goedkeuring van strategische beslissingen 
te blokkeren (hieronder kunnen onder meer worden verstaan: het jaarplan 
en de investeringsbegroting; het vaststellen en/of wijzigen van de tarieven 
en de (algemene) voorwaarden voor het leveren van energie en het sluiten 
van overeenkomsten met betrekking tot het inkopen van gas, elektriciteit en 
warmte). Volgens partijen beschikt geen der overige aandeelhouders (noch 
individueel, noch collectief) over bijzondere bijkomende rechten waardoor 
zij het strategisch-commerciële gedrag van Frigem kunnen sturen. Alhoewel 
EDON thans over Frigem dezelfde mate van invloed uitoefent als normaliter 
verscheidene aandeelhouders met gezamenlijke zeggenschap, dat wil 
zeggen dat zij de macht heeft goedkeuring van strategische beslissingen te 
blokkeren, heeft EDON echter niet de macht waarover normalerwijze een 
onderneming met uitsluitende zeggenschap beschikt, dat wil zeggen de 
macht strategische beslissingen op te leggen. Op basis van de statuten van 
Frigem moeten deze beslissingen met volstrekte meerderheid worden 
genomen. 

8. Als gevolg van de voorgenomen transactie komt EDON (als 100%- 
aandeelhouder) met betrekking tot Frigem in een wezenlijk andere positie 
dan de huidige. EDON verkrijgt immers de mogelijkheid om zelfstandig een 
beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van Frigem, terwijl 
thans geen strategische beslissingen kunnen worden genomen zonder de 
instemming van één of meer andere aandeelhouders dan EDON. De 
verwerving van uitsluitende zeggenschap vertegenwoordigt, in vergelijking 
met de bestaande zeggenschap, een verandering in de aard van de 
beslissende invloed die EDON kan uitoefenen op de activiteiten van Frigem 
en houdt een blijvende verandering in de structuur van beide 
ondernemingen in. 

9. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de 
gemelde transactie een concentratie betreft in de zin van artikel 27, onder 
b, van de Mededingingswet, aangezien EDON uitsluitende zeggenschap 
verwerft over Frigem. 

10. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 
formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn 
EDON en Frigem.  

11. 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  
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12. Zowel EDON als Frigem zijn actief in de energiesector. Blijkens 
gegevens van partijen zijn beiden actief op het gebied van:  

i. voorlichtings- en energiebesparingsactiviteiten;  
ii. de productie en distributie van warmte;  

iii. de advisering over energietoepassingen en energiedienstverlening;  
iv. verhuur respectievelijk onderhoud van cv-ketels;  
v. verhuur respectievelijk onderhoud van warmwaterapparatuur;  

vi. productie en distributie van gas;  
vii. productie (en import) van elektriciteit;  

viii. transport via midden- en laagspanningsnetten en verkoop van 
elektriciteit aan eindverbruikers.  

13. Met betrekking tot de activiteiten onder (i) merken partijen op dat het 
hier gaat om gratis voorlichting, zodat er geen sprake is van enige markt. 
Deze activiteiten kunnen op grond hiervan en het feit dat alle 
energiedistributiebedrijven in Nederland deze activiteiten verrichten, bij de 
verdere beoordeling van de gevolgen van deze concentratie buiten 
beschouwing blijven.  

14. Met betrekking tot de activiteiten onder (ii) t/m (viii) kan in het 
onderhavige geval een precieze afbakening van de product- en 
geografische markt achterwege blijven, aangezien de voorgenomen 
concentratie ongeacht de marktafbakening niet tot een optelling van 
individuele marktaandelen leidt (zie punt 15). 

B. Gevolgen van de concentratie  

15. De concentratie leidt er toe dat de huidige zeggenschap (macht om 
strategische beslissingen te blokkeren) die EDON over Frigem heeft, wordt 
gewijzigd in uitsluitende zeggenschap (macht om strategische beslissingen 
op te leggen). Hoewel de concentratie de beslissende invloed van EDON 
op Frigem versterkt, leidt de transactie, ongeacht de marktafbakening, niet 
tot een optelling van marktaandelen, omdat EDON reeds zeggenschap had 
over Frigem en derhalve het marktaandeel van Frigem nu al tot de 
portefeuille van EDON moet worden gerekend. Daarom zullen de effecten 
van de transactie op de concurrentiestructuur met betrekking tot de 
activiteiten onder (ii) t/m (viii) beperkt zijn. Niettemin zal in het navolgende 
worden ingegaan op de marktpositie van EDON (inclusief Frigem). 

(ii) De productie en distributie van warmte 

16. De productie en distributie van warmte heeft betrekking op warmte die 
vrijkomt bij de productie van elektriciteit, al dan niet via zogenaamde 
warmte/krachtkoppelingseenheden. Zowel EDON als Frigem zijn hierin 
slechts actief in respectievelijk het EDON-verzorgingsgebied en het Frigem-
verzorgingsgebied. Uit de door partijen ter beschikking gestelde informatie 
blijkt dat warmtelevering slechts over een beperkte afstand kan 
plaatsvinden in verband met energieverliezen die optreden bij transport en 
dat de relevante geografische markt als gevolg daarvan een lokale 
dimensie heeft. In geografische zin is er geen overlap tussen de activiteiten 
van beide partijen en daarmee is aannemelijk dat er ook geen sprake is van 
een beïnvloede markt. 

(iii) De advisering over energietoepassingen en energiedienstverlening 

17. De advisering over energietoepassingen en energiedienstverlening gaat 
om advisering van zowel particulieren als ondernemingen door 
energiedistributiebedrijven en (energie-)adviesbureaus. Zowel EDON als 
Frigem zijn hierin slechts actief in respectievelijk het EDON- en het Frigem-
verzorgingsgebied. Ongeacht of er sprake is van een regionale of een 
nationale markt, bezitten EDON en Frigem samen naar eigen schatting een 
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marktaandeel van minder dan 5%. Partijen ondervinden bij deze advisering 
en dienstverlening concurrentie van, onder meer, (energie-)adviesbureaus 
uit hun verzorgingsgebieden en daarbuiten. 

(iv) Verhuur respectievelijk onderhoud van cv-ketels 

18. Voorzover uitgegaan wordt van een onderscheid tussen cv-ketels en 
warmwaterapparatuur en verhuur en onderhoud van cv-ketels als 
afzonderlijke productmarkten worden beschouwd, zijn de activiteiten van 
EDON respectievelijk Frigem op de markten voor verhuur respectievelijk 
onderhoud van cv-ketels tot op heden beperkt gebleven tot hun eigen 
verzorgingsgebieden die aan elkaar grenzen. 

19. Indien uitgegaan wordt van een geografische markt, welke het EDON- 
en het Frigem-verzorgingsgebied omvat, dan beziten partijen naar eigen 
schatting een marktaandeel van circa [30-40]% op de markt van de 
verhuur/verkoop van cv-ketels en een marktaandeel van circa [35-45]% op 
de markt van onderhoud van deze ketels. Zowel op het vlak van verhuur als 
onderhoud ondervinden partijen concurrentie van talrijke aanbieders van 
deze diensten (zoals installatiebedrijven) die actief zijn zowel binnen als 
buiten de gebieden waar EDON en Frigem opereren. 

(v) Verhuur respectievelijk onderhoud van warmwaterapparatuur 

20. Met betrekking tot deze activiteiten geldt hetzelfde (ook wat betreft de 
vermelde marktaandelen) als onder de punten 18 en 19 is opgemerkt ten 
aanzien van cv-ketels. 

(vi) Productie en distributie van gas 

21. Zowel EDON als Frigem zijn actief op het gebied van productie en 
distributie van gas. Beiden leveren gas aan kleinverbruikers (consumenten 
met een jaarverbruik tot 170.000 m3) en kleinere industriële partijen 
(afnemers met een jaarverbruik tussen 170.000 en 10 miljoen m3). In zeer 
geringe mate beleveren beiden verbruikers met een jaarverbruik van boven 
10 miljoen m3 gas. 

22. Uitgaande van de nu bestaande situatie zijn EDON en Frigem op twee 
verschillende geografische gebieden voor de levering van gas bestemd 
voor kleinverbruikers en kleinere industriële eindverbruikers actief. De 
geografische afbakening van deze markten valt samen met de grenzen van 
respectievelijk het EDON- en het Frigem-verzorgingsgebied. In 
geografische zin is er dus geen overlap tussen de activiteiten van beide 
partijen en daarmee is aannemelijk dat er ook geen sprake is van een 
beïnvloede markt. 

23. Zowel EDON als Frigem leveren aan eindverbruikers met een 
jaarverbruik van boven 10 miljoen m3 slechts in zeer geringe mate gas (het 
gezamenlijke marktaandeel van partijen bedraagt naar eigen schatting 
beduidend minder dan 5% in Nederland). Deze markt is voor een belangrijk 
deel in handen van Gasunie. 

(vii) Productie (en import) van elektriciteit 

24. EDON produceert zelf elektriciteit, onder meer via 
warmtekrachtkoppelingseenheden. EDON houdt voorts 50% van de 
geplaatste en uitstaande aandelen van N.V. Elektriciteits 
Productiemaatschappij voor Oost- en Noord-Nederland (hierna: EPON). De 
andere 50% van EPON worden gehouden door N.V. NUON Energie-
Onderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland (hierna: NUON). 
EPON belevert EDON en NUON met elektriciteit. NUON op haar beurt 
levert elektriciteit aan Frigem. Frigem produceert in geringe mate zelf 
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elektriciteit via warmtekrachtkoppelingseenheden. Deze elektriciteit wordt 
voornamelijk via de eigen midden- en laagspanningsnetten aan 
eindverbruikers geleverd. 

25. Het marktaandeel van EDON (inclusief het marktaandeel van EPON) 
bedroeg in 1997 naar eigen schatting circa [20-30]% op de markt voor 
productie (en import) van elektriciteit in Nederland. Indien tevens rekening 
wordt gehouden met productie van elektriciteit middels onder andere 
decentrale opwekkingsinstallaties en windparken, bedraagt het 
marktaandeel van EDON in 1999 naar eigen schatting circa [10-25]%. 
Bovendien zal EPON onder de Elektriciteitswet 1998 naast de drie 
bestaande Nederlandse centrale productiemaatschappijen, zijnde 
Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, N.V. 
Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland en N.V. Energieproduktiebedrijf UNA, naar 
verwachting ook concurrentie krijgen van andere Nederlandse producenten 
en van importeurs. 

(viii) Transport via midden- en laagspanningsnetten en verkoop van 
elektriciteit aan eindverbruikers 

26. Ten aanzien van de levering van elektriciteit aan gebonden 
eindverbruikers zijn partijen geen concurrenten van elkaar, aangezien zij 
zonder de concentratie op grond van de nieuwe Elektriciteitswet elk een 
monopolie hebben in hun respectievelijke leveringsgebieden. 

27. Ten aanzien van de markt voor de levering van elektriciteit aan niet-
gebonden eindverbruikers (tot 2002 de eindverbruikers met een 
beschikbaar gesteld elektrisch vermogen van boven 2 megawatt en vanaf 
2002 de "tussencategorie" van eindverbruikers) zal de geografische 
dimensie in ieder geval groter zijn dan de samengevoegde 
leveringsgebieden van EDON en Frigem, zodat partijen concurrentie 
(zullen) ondervinden van andere distributiebedrijven, productiebedrijven of 
handelaren die buiten de oorspronkelijke leveringsgebieden van EDON en 
Frigem zijn gevestigd. 

De positie van EDON op deze markt (waartoe ook het marktaandeel van 
Frigem moet worden gerekend) bedraagt naar eigen schatting [5-15]%. 

28. In verticaal opzicht is op te merken dat het mogelijk is dat EDON in de 
plaats van NUON zou treden ter zake van de leverantie van elektriciteit aan 
Frigem. Aangezien het aandeel van EDON op de markt voor productie (en 
import) van elektriciteit maximaal [20-30]% bedraagt, het tussen Frigem en 
NUON bestaande leverings- en transportcontract voor lange duur is 
gesloten en een opzegtermijn kent van [twee-vijf] jaar, alsmede het openen 
van de netwerken als effect zal hebben dat naast EDON ook derden 
elektriciteit aan Frigem kunnen aanbieden, is deze mogelijkheid geen reden 
om aan te nemen dat een economische machtspositie zal ontstaan. 

29. Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat met betrekking 
tot de activiteiten onder (ii) t/m (viii) de concentratie niet tot gevolg zal 
hebben dat een economische machtspositie zal 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. 

  

VI. CONCLUSIE 

30. 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 
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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. 

31. 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: 24-12-1998 

  

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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