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1 Samenvatting en leeswijzer 

1.1 Samenvatting 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 12 mei 2022 een melding ontvangen van 

een voorgenomen concentratie. Atlas Copco wil Geveke en LEWA overnemen. De activiteiten van 

deze partijen overlappen op het gebied van (i) distributie en aftermarket-dienstverlening voor 

industriële luchtcompressoren en (ii) productie, distributie en aftermarket-dienstverlening voor 

industriële pompen. 

2. De ACM heeft de overname onderzocht en stelt vast dat Atlas Copco geen vergunning nodig heeft. 

Voor haar onderzoek heeft de ACM onder meer gebruik gemaakt van informatie uit de melding van 

Partijen, van antwoorden op vragen aan Partijen en een onderzoek onder marktpartijen. 

 

Horizontale gevolgen voor industriële luchtcompressoren 
3. De ACM concludeert dat Atlas Copco vóór de voorgenomen concentratie reeds marktleider is in 

Nederland op het gebied van zowel distributie als aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren. Met de overname van Geveke wordt het marktaandeel groter. Op basis van 

haar marktonderzoek vindt de ACM het echter niet aannemelijk dat Partijen als gevolg hiervan het 

aanbod op de markt kunnen verslechteren of hun prijzen winstgevend kunnen verhogen. 

4. Partijen ondervinden zowel bij de distributie als bij de aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd 

opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. 

 

Niet-horizontale gevolgen voor industriële luchtcompressoren 
5. De ACM acht het niet aannemelijk dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een 

bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hier evenwel toch voor kiezen, dan acht de ACM 

een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke 

mededinging niet-significant. 

6. De ACM is van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende 

vorm van klantafscherming. Er blijven voor concurrenten voldoende mogelijkheden over om 

eindafnemers te bereiken. 

 

Gevolgen voor industriële pompen 
7. De ACM concludeert dat Partijen geringe posities hebben op de aan industriële pompen gelieerde 

markten. Daarom acht de ACM het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot (negatieve) 

gevolgen voor deze markten zal leiden.  

1.2 Leeswijzer 

8. In hoofdstuk 2 geeft de ACM een toelichting bij de melding. Vervolgens gaat de ACM in op de 

partijen die bij de concentratie zijn betrokken (hoofdstuk 3) en de gemelde operatie (hoofdstuk 4). In 

hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. In hoofdstuk 6 en 7 

beoordeelt de ACM de mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie voor 

industriële luchtcompressoren en industriële pompen. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie. 
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2 Melding 

9. Op 12 mei 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een melding ontvangen 

van een voorgenomen concentratie.1 Atlas Copco AB (hierna: Atlas Copco), Geveke B.V. (hierna: 

Geveke) en LEWA GmbH (hierna: LEWA), hebben gemeld dat Atlas Copco voornemens is de 

zeggenschap te verkrijgen over Geveke en LEWA. 

10. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 13613 van 18 mei 2022 gepubliceerd. Van een derde 

heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze behandelt de ACM in dit besluit waar ze 

relevant is voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk aanvullende informatie verzocht aan 

Partijen. Verder heeft de ACM als onderdeel van het marktonderzoek gesprekken gevoerd met 

verschillende marktpartijen. 

 

3 Partijen 

11. Atlas Copco is een naamloze vennootschap naar Zweeds recht. Atlas Copco is de hoogste 

moedermaatschappij van een concern dat bestaat uit meerdere dochterondernemingen wereldwijd 

(hierna: de Atlas Copco Groep). De activiteiten van de Atlas Copco Groep zijn onderverdeeld in vier 

bedrijfsonderdelen: (i) Compressor Techniek (beschikt over een wereldwijd servicenetwerk en 

innoveert op het gebied van duurzame productiviteit voor met name de productie- en verwerkende 

(proces)industrie), (ii) Industriële Techniek (innoveert op het gebied van duurzame productiviteit voor 

klanten in de auto- en algemene industrieën), (iii) Power Techniek (levert productiviteitsoplossingen 

aan meerdere industrieën, waaronder de bouwindustrie, de productie-industrie, en de olie-, 

gaswinnings- en boorindustrie, en (iv) Vacuüm Techniek (levert vacuümproducten, beheersystemen 

voor uitlaatgassen, kleppen en aanverwante producten). 

12. Geveke is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij van 

Nikkiso Co., Ltd. (hierna Nikkiso). Geveke is een internationaal opererende technische 

handelsmaatschappij en richt zich op een groot aantal activiteiten, waaronder advies met betrekking 

tot, en de levering, lancering en het onderhoud van, een uiteenlopend assortiment technische, 

industriële en kapitaalgoederen en diensten. Daarnaast is Geveke onder andere actief op het gebied 

van de distributie van industriële luchtcompressoren voor procestoepassingen en levering van op 

maat gemaakte pakketten. 

13. LEWA is een besloten vennootschap naar Duits recht. Zij is de dochteronderneming van Nikkiso 

Pumps Europe, die op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Nikkiso. LEWA is actief 

op het gebied van de productie en verkoop van doseer/meterpompen en procespompen met 

toepassing van membraan- en plunjertechnologieën. Deze pompen worden voornamelijk gebruikt in 

de olie- en gasindustrie en in de chemische, farmaceutische en mijnbouwindustrie. 

14. De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van: 

• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 

• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren; 

• de productie van industriële pompen; 

• de distributie van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland; en 

• de aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen.  

 

 
1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
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4 De gemelde operatie 

15. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren. Atlas Copco Internationaal B.V., een 

dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in Geveke overnemen van 

Nikkiso. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over Geveke. 

16. Atlas Copco Holding GmbH, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen 

in LEWA overnemen van Nikkiso Pumps Europe. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende 

zeggenschap over LEWA. 

17. Atlas Copco North America LLC, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 41,7% van de 

aandelen in LEWA-Nikkiso America overnemen van Nikkiso America. De resterende 58,3% van de 

aandelen in LEWA-Nikkiso America zijn al van LEWA. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) 

uitsluitende zeggenschap over LEWA-Nikkiso America. 

18. De voorgenomen transactie blijkt uit de getekende aandelenkoopovereenkomst van 14 maart 2022, 

zoals bijgevoegd bij de melding. 

 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

19. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw). Het gevolg van de transactie is dat Atlas Copco uitsluitende 

zeggenschap verkrijgt over Geveke en LEWA. 

20. Betrokken ondernemingen zijn Atlas Copco, Geveke en LEWA. 

21. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 

onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 

 

6 Gevolgen industriële luchtcompressoren 

22. Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor 

industriële luchtcompressoren, adresseert de ACM eerst de mogelijke markten die worden geraakt 

door de voorgenomen concentratie (paragraaf 6.1). Het startpunt hiervoor zijn de activiteiten van 

Partijen en met name de activiteiten die overlappen of in directe relatie tot elkaar staan. Zoals 

hiervoor reeds vermeld, overlappen de activiteiten van Partijen op het gebied van:  

• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 

• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. 

23. De ACM heeft verschillende horizontale en niet-horizontale schadetheorieën onderzocht. De 

horizontale schadetheorieën zien op de versterking van de gezamenlijke positie van Partijen op de 

distributiemarkt van luchtcompressoren (paragraaf 6.2) en de markt van aftermarket-dienstverlening 

voor luchtcompressoren (paragraaf 6.3) en op de concurrentiedruk die wordt uitgeoefend op deze 

markten. De niet-horizontale schadetheorieën zien op de mogelijke verticale gevolgen van de 

concentratie, namelijk bronafscherming (paragraaf 6.4) en klantafscherming (paragraaf 6.5). 
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6.1 Betrokken markten 

6.1.1 Industriële luchtcompressoren2 

24. Een compressor is een mechanisch apparaat waarmee de druk van lucht of gas wordt vergroot en 

de omvang ervan wordt verkleind. Een compressor is vaak een cruciaal onderdeel in een 

(productie)proces. Er bestaan veel verschillende compressoren, bijvoorbeeld lucht- en 

gascompressoren.  

25. Een luchtcompressor laat samengeperste lucht met hoge snelheid en druk ontsnappen. Dit wordt 

ook wel perslucht genoemd. Perslucht wordt gebruikt voor het aandrijven van apparatuur, 

gereedschappen en processen. Luchtcompressoren worden gebruikt in de industriële productie 

(productiehallen), de voedsel- en drankenindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, maar 

zijn ook voor semiprofessioneel gebruik.  

26. Binnen de lucht- en gascompressoren is ook weer een nadere onderverdeling te maken, 

bijvoorbeeld (a) tussen laag, medium en hoge uitgaande druk compressoren), (b) tussen olieloze en 

oliegesmeerde compressoren, (c) tussen vaste en draagbare compressoren en (d) tussen 

compressoren op basis van verschillende technologieën (bijvoorbeeld zuiger, roterende schoepen, 

schroeven, centrifugaal).3 De werking en onderliggende technologie van de verschillende typen 

compressoren is vergelijkbaar. 

Marktpartijen 

27. In de economische keten spelen verschillende typen marktpartijen een rol, zoals producenten, 

distributeurs en eindafnemers van industriële luchtcompressoren. De producenten van industriële 

luchtcompressoren zijn vaak wereldwijd actief op de markt. Zij produceren meestal verschillende 

soorten compressoren en aanverwante apparatuur. Een producent verkoopt haar eigen 

compressoren doorgaans via eigen verkoopafdelingen en/of via distributeurs. Naast de productie 

van compressoren, zijn producenten vaak ook actief op het gebied van aftermarket-dienstverlening 

voor alle soorten compressoren.  

28. Een distributeur produceert zelf geen compressoren, maar distribueert door derden geproduceerde 

compressoren. Meestal distribueert hij een volledig assortiment aan compressoren, dat wil zeggen 

van elke soort technologie. Daarnaast verleent een distributeur ook aftermarket-diensten, zoals 

service, onderhoud en verkoop van vervangende onderdelen. Een distributeur geeft advies aan 

eindafnemers over de aan te schaffen compressor en verzorgt vaak ook een totaaloplossing, dat wil 

zeggen het geven van advies vooraf, het leveren van een compressor en het verzorgen van 

aftermarket-dienstverlening.  

29. Eindafnemers van industriële luchtcompressoren zijn vaak bedrijven. Zij kopen luchtcompressoren in 

bij producenten of distributeurs (hierna gezamenlijk: leveranciers). De keuze voor een bepaald type 

compressor is afhankelijk van het bedrijfsproces. Bij het zoeken naar een compressor, winnen 

eindafnemers gewoonlijk advies in over welk soort compressor en welke technologie het meest 

geschikt is voor hun behoefte, en zij verwachten dan ook dat leveranciers een breed assortiment aan 

industriële luchtcompressoren aanbieden. De behoeften van de eindafnemers verschillen sterk. In 

sommige bedrijven kan worden volstaan met een standaard compressor terwijl in andere bedrijven 

maatwerk nodig is. De behoefte aan aftermarket-dienstverlening verschilt ook sterk. Een compressor 

is vaak een cruciaal onderdeel in een proces. In die gevallen is goede service van groot belang. Bij 

bedrijven waar de compressor minder cruciaal is of gemakkelijk gerepareerd kan worden door een 

werknemer is dit minder van belang. Ook de wijze waarop de compressoren worden aangeschaft 

verschilt. Veel (grote) bedrijven doen dat via aanbestedingen. 

 
2 Voor beschrijving van context en concurrentieproces heeft de ACM gebruik gemaakt van informatie uit de 
concentratiemelding, aangevuld met informatie uit het eigen marktonderzoek. 
3 De Europese Commissie brengt dit onderscheid aan in haar beschikking COMP/M.9503, Gardner Denver/lngersoll 
lndustrials, 30 januari 2020. 
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30. Op de markt van industriële luchtcompressoren is een groot aantal producenten en distributeurs 

actief. Voor elk type compressor zijn verschillende leveranciers. Leveranciers en andere aftermarket-

dienstverleners hebben vaak de kennis en vaardigheden in huis voor de verschillende typen 

luchtcompressoren. Eindafnemers hebben daardoor een ruime keuze uit de verschillende typen 

luchtcompressoren en uit leveranciers en aftermarket-dienstverleners. 

6.1.2 Concurrentieproces 

31. Industriële luchtcompressoren brengen voor eindafnemers forse investeringen met zich mee. Ze 

hebben een aanzienlijke levensduur (tot meer dan 15 jaar) en spelen zoals gezegd vaak een 

cruciale rol in het (productie)proces van eindafnemers. Dit heeft een aantal gevolgen voor het 

concurrentieproces, die de ACM hieronder schetst. 

32. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat aankopen van industriële luchtcompressoren meestal 

de vorm hebben van een aanbesteding, waarbij meerdere leveranciers om een voorstel wordt 

gevraagd. Daarbij zijn de door de eindafnemer gewenste (technische) specificaties telkens het 

uitgangspunt. Die gewenste specificaties kunnen op verschillende manieren, dat wil zeggen door 

verschillende merken en typen luchtcompressoren, worden ingevuld. Bij ieder aankoopmoment 

wordt er dus opnieuw een vergelijking gemaakt om te bepalen welk merk en type luchtcompressor, 

gegeven de gewenste specificaties, de beste prijs en kwaliteit oplevert.  

33. Eindafnemers geven aan dat zij bij de aankoop van een industriële luchtcompressor hechten aan 

een bepaalde vorm van advies. Dit kan een advies zijn van een onafhankelijke derde partij die zich 

in bepaalde technische kennis heeft gespecialiseerd. Het komt ook vaak voor dat een eindafnemer 

een lange relatie heeft opgebouwd met een leverancier en dat de eindafnemer voor advies op die 

leverancier vertrouwt. De leverancier geeft dan op basis van de gewenste specificaties een advies 

over de best passende industriële luchtcompressor. Daarbij zal het dan wel zo zijn dat deze 

luchtcompressor deel uitmaakt van het assortiment van de leverancier. Dat betekent dat 

eindafnemers verwachten dat een leverancier een breed assortiment aan luchtcompressoren voert. 

Dit verhoogt immers de kans op een goed passende oplossing, omdat er een bredere vergelijking 

mogelijk is. 

34. De cruciale rol die industriële luchtcompressoren vaak spelen in het (productie)proces, maakt dat 

eindafnemers zeker willen zijn van goede aftermarket-dienstverlening. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

er in geval van storingen snel een monteur ter plaatse kan zijn, of dat er reserveonderdelen geleverd 

kunnen worden. Hoe snel dat precies is, hangt af van de specifieke situatie van de eindafnemer. In 

veel gevallen is er, opnieuw vanwege de cruciale rol in het proces, back-up apparatuur aanwezig. 

Snelle dienstverlening hoeft dus niet meteen te betekenen dat de dienstverlener zich in dezelfde 

plaats of regio als de eindafnemer bevindt. Daarnaast is (preventief) onderhoud op afstand vaak ook 

mogelijk.  

35. Eindafnemers hanteren doorgaans het uitgangspunt dat degene die de luchtcompressor heeft 

geleverd het beste in staat is om de aftermarket-dienstverlening uit te voeren. Eindafnemers laten de 

aftermarket-dienstverlening daarom bij voorkeur uitvoeren door de leverancier waar deze is 

aangekocht. Dit heeft ook te maken met de (vertrouwens)relatie die tussen leverancier en 

eindafnemer aanwezig is. Voor de eindafnemer biedt dit zekerheid dat de leverancier alles zal doen 

om voor goede aftermarket-dienstverlening te zorgen, omdat er zich anders een breuk in die relatie 

zou kunnen voordoen. 

36. Luchtcompressoren zijn overwegend homogene producten. Vervangende onderdelen zijn veelal 

universeel bruikbaar voor de verschillende typen en merken luchtcompressoren. Producenten 

maken zelf vervangende onderdelen, maar er zijn ook bedrijven die geen luchtcompressoren 

produceren maar wel vervangende onderdelen. Partijen hebben ter illustratie daarvan een niet-

limitatieve lijst aangeleverd van ongeveer 25 van dat soort bedrijven. 

37. De homogeniteit van zowel luchtcompressoren als vervangende onderdelen maakt het mogelijk dat 

monteurs doorgaans luchtcompressoren van alle typen en merken kunnen onderhouden en 
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repareren. Dit is ook belangrijk voor leveranciers omdat ze zo hun marktaandeel kunnen uitbreiden. 

Bij de verkoop van een nieuwe luchtcompressor kunnen ze naast het onderhoud van de door hen 

geleverde luchtcompressor ook aanbieden het onderhoud van bij de eindafnemer reeds aanwezige 

luchtcompressoren van andere typen en merken voor hun rekening te nemen. 

38. Uit het marktonderzoek blijkt dat de winstmarges op de verkoop van luchtcompressoren laag zijn en 

de markt redelijk verzadigd is in Nederland. Leveranciers zijn daarom op zoek naar langdurige 

relaties met hun eindafnemers. Zoals hiervoor beschreven, proberen ze zich onder andere te 

onderscheiden op het gebied van de aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers gaan vaak eerst 

naar hun aftermarket-dienstverlener als ze een nieuwe of vervangende luchtcompressor willen 

aanschaffen. De aftermarket geeft daarmee een extra ingang tot de distributiemarkt. Leveranciers 

verhogen door het leveren van goede aftermarket-dienstverlening de kans dat zij in de toekomst 

nieuwe luchtcompressoren aan een eindafnemer mogen leveren. Dit leidt tot extra concurrentie op 

de aftermarket. Uit het marktonderzoek blijkt ook dat leveranciers deze werkwijze in de praktijk 

toepassen om hun marktaandeel uit te breiden. 

39. Eindafnemers die bij hun aankoopbeslissing over nieuwe luchtcompressoren de reputatie en 

prestaties van de leverancier op het gebied van aftermarket-dienstverlening meenemen zorgen dus 

voor meer concurrentie op de aftermarket. Uit marktonderzoek blijkt dat eindafnemers die niet 

tevreden zijn over de aftermarket-dienstverlening van de leverancier, eenvoudig de mogelijkheid 

hebben om over te stappen naar een andere dienstverlener. De aan industriële luchtcompressoren 

onderliggende technologie is niet overmatig complex. Bijgevolg zijn er, naast distributeurs en 

producenten, nog vele andere bedrijven actief op de aftermarket. Partijen hebben ter illustratie een 

niet-limitatieve lijst aangeleverd van ruim 50 bedrijven die actief zijn op de aftermarket. 

40. Prijs en kwaliteit spelen een belangrijke rol, zowel bij de aanschaf van luchtcompressoren als bij de 

aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers willen een zo laag mogelijke downtime, omdat de 

luchtcompressor vaak cruciaal is voor het productieproces. Daarom sluit een deel van deze 

eindafnemers een servicecontract af bij of kort na aanschaf van een luchtcompressor. Andere 

eindafnemers doen dit niet, bijvoorbeeld omdat hun productieproces minder afhankelijk is van de 

luchtcompressor of omdat een werknemer binnen het bedrijf in staat is om de luchtcompressor te 

repareren. 

Conclusie  

41. Prijs is voor veel eindafnemers niet de enige concurrentieparameter. Gezien de cruciale rol in het 

(productie)proces, is de kwaliteit ook van groot belang. Dit zit enerzijds in de kwaliteit van het merk 

en type luchtcompressor en daarmee in de reputatie en prestaties van de producent ervan. 

Anderzijds wegen de reputatie en prestaties van de leverancier ook mee, met name waar het gaat 

over goed advies en een betrouwbare aftermarket-dienstverlening. Het is niet in zijn algemeenheid 

te zeggen wat zwaarder weegt. Sommige eindafnemers zullen bij hun aankoopkeuze vooral merk en 

type luchtcompressor voorop stellen, terwijl andere eindafnemers hun relatie met de leverancier 

centraal stellen. 

42. Deze conclusie dat prijs niet de enige concurrentieparameter is, is in lijn met het besluit van de 

Europese Commissie inzake Gardner Denver / Ingersoll Industrials (hierna: EC besluit GD/II).4 In 

randnummer 77 beschrijft de Commissie welke factoren voor eindafnemers het meest belangrijk zijn 

bij hun keuze. ‘Betrouwbaarheid van de leverancier’ en ‘hoge kwaliteit producten’ kwamen als meest 

belangrijke factoren uit het onderzoek. Daarna kwamen ‘goed onderhoud- en reparatienetwerk’ en 

‘goed verkoop- en installatienetwerk’, op de voet gevolgd door ‘lage prijzen’ en ‘innovatieve 

producten’. 

 
4 Gardner Denver/Ingersoll Industrials van 30 januari 2020, COMP/M.9503. 
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6.1.3 Systeemmarkt of aparte markten 

43. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie kan het van belang zijn om 

vast te stellen of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten van enerzijds de distributie 

van industriële luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. Van een 

systeemmarkt kan sprake zijn indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de primaire en de 

secundaire markt, maar waarin de keuze van de gebruiker, in dit geval de eindafnemer, wordt 

bepaald door het geheel van hoofdproduct en onderdelen of bijproducten/-diensten, in dit geval de 

aanschaf van een industriële luchtcompressor en de aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren. 

44. Partijen zijn van mening dat er sprake is van aparte markten, een markt van distributie van 

luchtcompressoren en een markt van aftermarket-dienstverlening voor luchtcompressoren. Partijen 

verwijzen hierbij naar de beschikking Atlas Copco/ABAC van 8 februari 20075, waarin het Duitse 

Bundeskartellamt een markt voor levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor 

compressoren heeft afgebakend maar de exacte afbakening van deze productmarkt in het midden 

heeft gelaten. Daarnaast geven Partijen aan dat Atlas Copco van *[vertrouwelijk]% van de door 

haar verkochte compressoren niet weet wie het onderhoud van deze compressoren doet. De 

verkoop van luchtcompressoren en het gelijktijdig afsluiten van een servicecontract gaat regelmatig 

samen maar vaak ook niet, aldus Partijen. 

45. De ACM heeft enerzijds aanwijzingen die spreken voor één systeemmarkt en anderzijds 

aanwijzingen die spreken voor aparte markten. Uit het marktonderzoek blijkt dat een deel van de 

eindafnemers bij of binnen twee jaar na aankoop van een luchtcompressor een servicecontract 

afsluit bij de leverancier bij wie zij de luchtcompressor gekocht hebben. Deze eindafnemers nemen 

prijs en kwaliteit van zowel de luchtcompressor als de aftermarket-dienstverlening nadrukkelijk mee 

in hun aankoopbeslissing. Dit is een aanwijzing voor het bestaan van een systeemmarkt. 

46. Deze eindafnemers geven echter ook aan dat zij nadat de contracttermijn is verlopen eenvoudig 

kunnen overstappen naar een andere aanbieder van aftermarket-diensten. Dit kan het geval zijn 

indien zij ontevreden zijn over de prijs of de kwaliteit van de aftermarket-dienstverlening. 

Desgevraagd geven deze eindafnemers aan dit ook zeker te zullen doen indien de prijs toeneemt of 

de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. Uit het marktonderzoek blijkt daarnaast dat een deel 

van de eindafnemers geen servicecontract afsluit. In die gevallen is bijvoorbeeld de luchtcompressor 

minder cruciaal voor het productieproces van het bedrijf of zijn er werknemers in dienst bij het bedrijf 

die zelf een luchtcompressor kunnen onderhouden en repareren. Verder blijkt uit het 

marktonderzoek dat er ook bedrijven zijn die uitsluitend actief zijn op de aftermarket. Dit zijn 

aanwijzingen voor het bestaan van aparte markten. 

Conclusie  

47. Uit het bovenstaande volgt dat er aanwijzingen zijn voor zowel één systeemmarkt als voor aparte 

markten van enerzijds de distributie van luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-

dienstverlening. De ACM is van oordeel dat het in het midden kan worden gelaten of sprake is van 

een systeemmarkt of van aparte markten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt 

beïnvloed. In het onderstaande gaat de ACM bij haar beoordeling uit van mogelijke aparte markten. 

In die situatie zijn de marktaandelen van Partijen namelijk het hoogst en zou het risico op een 

mededingingsprobleem het grootst kunnen zijn. 

6.1.4 Distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland 

48. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief als distributeur van industriële luchtcompressoren aan 

eindgebruikers in Nederland. Atlas Copco distribueert haar eigen luchtcompressoren via haar eigen 

 
5 Atlas Copco/ABAC, B 5 - 29120 - FA - 1003/06, 08-02-2007. 
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. 
Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de 
vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 

https://www.concurrences.com/IMG/pdf/B5-1003-06.pdf?4862/f048050923cf2a87b737765c26147f8f160199aa
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verkoopafdelingen. Geveke distribueert een breed assortiment industriële luchtcompressoren van 

verschillende producenten. LEWA houdt zich niet bezig met de distributie van luchtcompressoren. 

49. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van distributie van industriële 

luchtcompressoren en dat er dus geen onderscheid naar type luchtcompressor gemaakt hoeft te 

worden. Partijen geven aan dat eindafnemers verwachten dat een leverancier een breed assortiment 

aan luchtcompressoren voert. Verder geven Partijen aan dat eindafnemers ook vaak advies 

inwinnen bij de leverancier over het type luchtcompressor dat zij nodig hebben. Een leverancier 

moet vervolgens ook in staat zijn om dat type luchtcompressor te leveren, aldus Partijen. Alleen de 

verkoop aan eindafnemers door distributeurs en door verkoopafdelingen van producenten behoren 

volgens Partijen tot deze markt. Verkopen door producenten via meer rechtstreekse kanalen, zoals 

online verkoop, zijn hierin niet meegenomen. De reden daarvoor is dat er via deze kanalen geen pre-
sale dienst, zoals advies, wordt verstrekt en dat ze daarom niet in concurrentie staan met 

distributeurs en verkoopafdelingen van producenten die dit wel doen. 

50. Op basis hiervan en van het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er sprake is 

van een uniforme markt van distributie van industriële luchtcompressoren.6 Hoewel distributeurs 

kunnen verschillen in (de breedte van) hun productassortiment, richten zij zich naar de wensen van 

eindafnemers en voeren zij vaak een breed assortiment met industriële luchtcompressoren van 

verschillende merken en technologieën. Ook producenten van industriële luchtcompressoren voeren 

doorgaans een breed assortiment. De aan luchtcompressoren onderliggende technologieën worden 

bovendien niet als overmatig complex en als universeel en vrij breed toepasbaar beschouwd. Dit 

maakt het relatief eenvoudig voor leveranciers om hun productassortiment uit te breiden met 

luchtcompressoren van een ander type en een andere toegepaste technologie. Bovendien hebben 

eindafnemers op basis van de door hen gestelde eisen en specificaties meestal de keuze tussen 

verschillende typen en merken luchtcompressoren.  

51. Uit het marktonderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd volgen geen overtuigende aanwijzingen dat 

een nadere onderverdeling van de distributiemarkt naar bijvoorbeeld type of toegepaste technologie 

noodzakelijk is. Hoewel uit het marktonderzoek blijkt dat distributeurs en producenten verschillende 

keuzes maken bij het samenstellen van hun assortiment, is niet gebleken dat bepaalde 

productsegmenten alleen door één of enkele gespecialiseerde leveranciers worden aangeboden. 

52. Partijen zijn van mening dat de distributiemarkt waarschijnlijk nationaal is. De meeste leveranciers 

zijn actief in een specifiek geografisch gebied, aangezien de distributieovereenkomsten die 

producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een specifiek land. Leveranciers slaan de 

producten daarnaast vaak op in een centraal magazijn, vanwaar zij worden geleverd aan de 

eindafnemer. Verder hebben eindafnemers de neiging hun luchtcompressoren af te nemen van 

leveranciers die in hun eigen land zijn gevestigd, aangezien deze eindafnemers ook bij leveranciers 

aftermarket-dienstverlening afnemen. 

53. In lijn met hetgeen Partijen stellen acht de ACM het aannemelijk dat de distributiemarkt ten minste 

nationaal in omvang is. Hoewel leveranciers vaak een regionale focus hebben, zijn er ook landelijk 

opererende distributeurs en producenten op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de 

ACM is niet gebleken dat er regionale markten zijn waar de omstandigheden wezenlijk afwijken. 

Mogelijk is de markt zelfs breder dan nationaal, omdat een aantal leveranciers in meerdere landen 

actief is. Bovendien koopt een deel van de eindafnemers ook over de grens in. In de onderhavige 

zaak kan echter in het midden blijven of de markt van distributie van industriële luchtcompressoren 

aan eindafnemers nationaal of ruimer dan nationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor 

niet wordt beïnvloed. 

 
6 Hiertoe behoren ook aanverwante producten, zoals stikstofgenerators, drogers en filters. 
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6.1.5 Aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren 

54. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op het gebied van aftermarket-dienstverlening voor alle 

soorten industriële luchtcompressoren. LEWA levert geen aftermarket-diensten voor industriële 

luchtcompressoren. 

55. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van aftermarket-dienstverlening 

voor industriële luchtcompressoren. Partijen verwijzen daarvoor naar de beschikking inzake Atlas 

Copco/ABAC van 8 februari 2007 van het Duitse Bundeskartellamt.7 Daarin is een markt voor de 

levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor compressoren afgebakend, maar is 

de exacte afbakening van deze productmarkt uiteindelijk opengelaten. Partijen stellen verder dat 

industriële luchtcompressoren worden geproduceerd volgens standaarden van producenten en dat 

daarom aftermarket-diensten voor industriële luchtcompressoren door elke producent, distributeur of 

onafhankelijke dienstverlener kunnen worden verleend. 

56. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er een 

uniforme markt bestaat van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Zoals 

hiervoor reeds opgemerkt, worden de aan luchtcompressoren onderliggende technologieën niet als 

overmatig complex, en als universeel en vrij breed toepasbaar beschouwd. Dit maakt dat aanbieders 

relatief eenvoudig in staat zijn om deze dienstverlening voor verschillende typen luchtcompressoren 

uit te voeren. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet gebleken dat een nadere onderverdeling 

van deze markt naar type of toegepaste technologie noodzakelijk is. Bovendien hebben 

eindafnemers voor hun behoefte aan aftermarket-dienstverlening een keuze tussen verschillende 

soorten aanbieders (producenten, distributeurs, onafhankelijke dienstverleners) die op deze markt 

actief zijn en aan het soort dienstverlening dat daarop wordt aangeboden (servicecontracten, ad hoc 

dienstverlening, etc.).  

57. Partijen zijn van mening dat de geografische omvang van deze markt waarschijnlijk nationaal is. 

Partijen verwijzen hiervoor opnieuw naar de beschikking inzake Atlas Copco/ABAC van het Duitse 

Bundeskartellamt. De geografische nabijheid van de leverancier en een snelle dienstverlening 

worden daarin van groot belang geacht voor de afnemers. 

58. De ACM acht het aannemelijk dat de geografische omvang van de markt waarschijnlijk nationaal is, 

aangezien uit het marktonderzoek is gebleken dat nabijheid van de dienstverlener en daarmee de 

snelheid van dienstverlening een belangrijke rol speelt. Dit wordt ook bevestigd door de beschikking 

van het Duitse Bundeskartellamt. Hoewel dienstverleners vaak een regionale focus hebben, zijn er 

ook landelijk opererende partijen op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet 

gebleken dat er regionale markten zijn waar de omstandigheden wezenlijk afwijken. Het is daarnaast 

niet uit te sluiten dat de markt breder is, aangezien het niet ondenkbaar is dat dienstverleners uit 

omringende landen in Nederland actief zijn of worden. In de onderhavige zaak kan echter in het 

midden blijven of de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren 

nationaal of ruimer dan nationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt 

beïnvloed. In het onderstaande gaat de ACM bij haar beoordeling uit van een mogelijke nationale 

markt. In die situatie zijn de marktaandelen van Partijen namelijk het hoogst en zou het risico op een 

mededingingsprobleem het grootst kunnen zijn. 

6.1.6 Conclusie industriële luchtcompressoren 

59. Op grond van het voorgaande, neemt de ACM als uitgangspunt dat de markten van distributie en 

van aftermarket-dienstverlening uniform en (minimaal) nationaal zijn. 

 
7 Atlas Copco/ABAC, B 5 - 29120 - FA - 1003/06, 08-02-2007. 

https://www.concurrences.com/IMG/pdf/B5-1003-06.pdf?4862/f048050923cf2a87b737765c26147f8f160199aa
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6.2 Horizontale gevolgen op de distributiemarkt van industriële 
luchtcompressoren 

6.2.1 Inleiding 

60. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de distributiemarkt van industriële luchtcompressoren 

aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het 

effect kan hebben dat het aanbod op deze markt verslechtert. Deze verslechtering kan zich mogelijk 

uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit kan 

zich voordoen als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze 

markt. 

6.2.2 Standpunt Partijen 

61. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van de ondernemingen 

die actief zijn op de markt van distributie van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 

 

Onderneming  Geschatte omzet x 1.000.000 Geschat marktaandeel (%) 

Geveke [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Atlas Copco [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 20-30] 

Geveke + Atlas Copco [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 30-40] 

Gardner Denver/Ingersoll 
Rand 

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 10-20] 

Aerzen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 10-20] 

Kaeser [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Berko [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Boge [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Airpress/VRB Friesland [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Overig [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: (10-20)] 

Totaal [vertrouwelijk] 100 

 

62. Omdat er volgens Partijen geen cijfers over de hele distributiemarkt van industriële 

luchtcompressoren voorhanden zijn, hebben Partijen de inschatting in bovenstaande tabel 

gebaseerd op gegevens van brancheorganisatie FEDA en op eigen marktkennis.  

63. Partijen zijn van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 30-40]% geen 

aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe drie argumenten aan. Ten 

eerste is het volgens Partijen aannemelijk dat één producent de bestaande distributieovereenkomst 

voor luchtcompressoren met Geveke zal opzeggen en zal kiezen voor een ander distributiekanaal. 

Dit is het gevolg van een ‘change of control’ bepaling die vaak in contracten is opgenomen. Dit leidt 

ertoe dat het marktaandeel van Geveke zal dalen. 

64. Ten tweede geven de marktaandelen volgens Partijen niet per se de marktmacht weer. De 

distributiemarkt is uiterst competitief en de winstmarges zijn klein. Eindafnemers zijn uiterst gevoelig 

voor prijsverhogingen en kunnen in dat geval eenvoudig van leverancier veranderen. 

65. Ten derde zijn volgens Partijen de barrières voor het betreden van de markt laag. De aanwezigheid 

van sterke concurrenten (reeds op de markt aanwezige distributeurs en producenten) en de dreiging 

van nieuwkomers op de markt zorgt voor aanzienlijke concurrentiedruk die elke poging om prijzen te 

verhogen of kwaliteit te verlagen doet mislukken. Uitbreiding van het assortiment door bestaande 
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leveranciers is eenvoudig, aangezien het benodigde personeel al aanwezig is. Het kost niet veel tijd 

om ervaren medewerkers de specificaties van een uitbreiding van het assortiment aan te leren. 

Hoewel het momenteel lastiger is om technisch geschoold personeel aan te trekken, zijn daar wel 

verschillende mogelijkheden voor zoals het werven van afgestudeerden, trainees of het inzetten van 

professionele recruiters. 

6.2.3 Beoordeling ACM 

66. Om te beginnen constateert de ACM dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de berekening van 

het gezamenlijke marktaandeel van Partijen een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen 

betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op 

incomplete cijfers van de brancheorganisatie en op eigen inschattingen. Of deze tot een 

onderschatting of overschatting van het marktaandeel leiden is niet met zekerheid te zeggen. Het 

staat echter wel vast dat Atlas Copco nu al de grootste is op de markt van distributie van industriële 

luchtcompressoren en dat de voorgenomen concentratie het verschil met de eerstvolgende 

concurrent groter zal maken. De ACM heeft onderzocht of Partijen desondanks ook na de 

voorgenomen concentratie voldoende concurrentiedruk blijven ervaren.  

67. Voor Europees en wereldwijd opererende producenten is Nederland een relatief kleine afzetmarkt. 

Op Europese of wereldwijde schaal verandert de voorgenomen concentratie nagenoeg niets. Tijdens 

het marktonderzoek zeiden de meeste producenten daarom goed in staat te zijn op korte termijn de 

productie op te voeren als er vanuit Nederland meer vraag naar hun luchtcompressoren komt, 

bijvoorbeeld als reactie op een prijsverhoging door Partijen.  

68. In het EC besluit GD/II komt de Commissie tot een vergelijkbare conclusie. Producenten beschikken 

over voldoende mogelijkheden om hun producten aan eindafnemers te leveren. Dit kan bijvoorbeeld 

via bestaande distributeurs of via onlineverkoop. Het reeds beschikbaar hebben van een nationaal 

distributie- en/of servicenetwerk is daarvoor geen vereiste. Het hebben van een dergelijk netwerk is 

niet de enige en ook niet de belangrijkste factor waar producenten op kunnen concurreren. 

69. Er is een groot aantal concurrenten actief op de wereldwijde markt van luchtcompressoren. Behalve 

van de reeds op de Nederlandse markt aanwezige producenten, ondervinden Partijen dus ook 

concurrentiedruk vanuit potentiële toetreding van nieuwe concurrenten. Deze potentiële 

concurrenten moeten immers in staat worden geacht, ondanks het nu nog ontbreken van 

aanwezigheid op de Nederlandse markt, hun producten binnen afzienbare tijd aan Nederlandse 

eindafnemers te kunnen leveren. Hoewel het openen van nieuwe verkoopkanalen voor producenten 

de nodige investeringen en inspanningen vergen, heeft het marktonderzoek van de ACM geen 

overtuigende aanwijzingen opgeleverd dat toetreding tot de Nederlandse distributiemarkt voor op 

Europese en wereldwijde schaal opererende producenten niet mogelijk zou zijn. Grote eindafnemers 

kopen luchtcompressoren ook al vaak rechtstreeks bij producenten in en beperken zich daarbij niet 

tot nationale grenzen. 

70. De bij luchtcompressoren toegepaste technologieën zijn universeel. Distributeurs kunnen daarom 

hun assortiment relatief eenvoudig herpositioneren en uitbreiden door een breder assortiment af te 

nemen van producenten of door bij meer producenten af te gaan nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

ook producenten uit Turkije of China zijn. Beperkende factoren daarbij zijn onder andere de 

aanwezigheid van voldoende financiële middelen en goed opgeleid personeel. Uit het 

marktonderzoek volgt echter niet dat deze factoren herpositionering of uitbreiding onmogelijk zouden 

maken. 

71. Omdat uit het marktonderzoek is gebleken dat de gewenste specificaties van de eindafnemer 

meestal met verschillende merken en typen luchtcompressoren kunnen worden ingevuld, kunnen 

andere leveranciers ook na de voorgenomen concentratie voldoende concurrentiedruk op Partijen 

blijven uitoefenen. Eindafnemers hebben immers mogelijkheden om naar een andere leverancier 

over te stappen. In het EC besluit GD/II komt de Commissie ook tot die conclusie. Eindafnemers 
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hebben voldoende alternatieven om over te stappen in het geval van een prijsverhoging en een deel 

heeft dit in het verleden al gedaan. 

72. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de markt van 

distributie van industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er 

sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn met de bovengenoemde 

constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen dat er sprake is van flinke 

concurrentiedruk. 

73. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie 

de concurrentie negatief beïnvloedt op de markt van distributie van industriële luchtcompressoren. 

Partijen ondervinden op deze markt voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke 

(wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van 

eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in staat hun prijzen 

winstgevend te verhogen of hun aanbod op de markt te verslechteren. De voorgenomen 

concentratie zal daarin geen merkbare verandering aanbrengen. 

6.2.4 Conclusie 

74. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op (een deel van) de markt van distributie van industriële luchtcompressoren aan 

Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

6.3 Horizontale gevolgen op de markt van aftermarket-dienstverlening voor 
industriële luchtcompressoren 

6.3.1 Inleiding 

75. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen 

concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt kan verslechteren. Deze 

verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de 

kwaliteit van het aanbod. Dit doet zich voor als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van 

andere aanbieders op deze markt. 

6.3.2 Standpunt Partijen 

76. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van ondernemingen 

die actief zijn op de markt van aftermarket-dienstverlening van luchtcompressoren aan eindafnemers 

in Nederland: 

 

Onderneming Geschatte omzet x 1.000.000 Geschat marktaandeel (%) 

Geveke [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Atlas Copco [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 30-40] 

Geveke + Atlas Copco [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 40-50] 

Kaeser [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Gardner Denver/Ingersoll 
Rand 

[vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Berko [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Aerzen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Boge [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 
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Airpress/VRB Friesland [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: 0-10] 

Overig [vertrouwelijk] [vertrouwelijk: (30-40)] 

Totaal [vertrouwelijk] 100 

 

77. Partijen zijn evenwel van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 40-50]% 

geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe een drietal argumenten 

aan. Ten eerste menen Partijen dat het aannemelijk is dat ten minste één producent de bestaande 

distributieovereenkomst met Geveke zal opzeggen. Volgens Partijen valt dan te verwachten dat ten 

minste een deel van de eindafnemers van Geveke zullen overstappen naar andere leveranciers en 

niet alleen hun luchtcompressoren maar ook de aftermarket-diensten van hen gaan afnemen. Dit 

leidt ertoe dat het marktaandeel van Geveke zal dalen. 

78. Ten tweede is de markt volgens Partijen uitermate competitief, omdat alle leveranciers en 

onafhankelijke dienstverleners in staat zijn om elke soort luchtcompressor te onderhouden. 

Onderhoudsdiensten en reserveonderdelen hoeven niet bij de leverancier te worden afgenomen. 

Men kan hiervoor terecht bij een groot aantal dienstverleners. Dit zorgt voor voldoende 

concurrentiedruk, omdat eindafnemers eenvoudig van leverancier kunnen veranderen. De gevolgen 

daarvan kunnen verder gaan dan alleen de aftermarket-dienstverlening, aangezien een lange 

klantrelatie de kans op nieuwe verkopen aan de eindafnemer verhoogt. De aanwezige 

concurrentiedruk doet elke poging om prijzen te verhogen of kwaliteit te verlagen mislukken.  

79. Ten derde zijn eindafnemers prijsgevoelig en veranderen zij regelmatig van dienstverlener om geld 

te besparen, aldus Partijen. Dat een eindafnemer doorgaans gebruik maakt van de aftermarket-

dienstverlening van de leverancier van de luchtcompressor doet daar niet aan af. Indien de 

eindafnemer niet tevreden is over de dienstverlening, zal zij overstappen naar een andere 

dienstverlener. De prijzen maar ook de prestaties en vakmanschap van de dienstverlener zijn daarbij 

doorslaggevend. 

6.3.3 Beoordeling ACM 

80. Op basis van de door Partijen geleverde informatie, komt het gezamenlijke marktaandeel op deze 

markt na de concentratie uit op [vertrouwelijk: 40-50]%. De ACM constateert evenwel dat ook hier 

de cijfers die ten grondslag liggen aan het door Partijen berekende gezamenlijke marktaandeel een 

hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. 

Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op eigen inschattingen. Of deze tot een 

onderschatting of overschatting leiden is niet met zekerheid te zeggen. Het staat echter wel vast dat 

Atlas Copco nu al de grootste is op deze markt en dat de voorgenomen concentratie het verschil met 

de eerstvolgende concurrent groter zal maken. De ACM heeft onderzocht of Partijen desondanks 

ook na de voorgenomen concentratie voldoende concurrentiedruk blijven ervaren. 

81. Uit het marktonderzoek volgt dat de meeste leveranciers alle typen en merken luchtcompressoren 

kunnen onderhouden en repareren. Luchtcompressoren lijken immers veel op elkaar. Daardoor zijn 

er, naast leveranciers van industriële luchtcompressoren, ook nog een groot aantal bedrijven op de 

aftermarket aanwezig die zelf geen luchtcompressoren leveren. Deze onafhankelijke dienstverleners 

bieden een breed scala aan aftermarket-dienstverlening en dragen bij aan de concurrentiedruk op 

deze markt. In totaal zijn er meer dan vijftig aftermarket-dienstverleners actief. Er zijn dus veel 

alternatieven voor Partijen voorhanden. 

82. Het komt voor dat eindklanten servicecontracten afsluiten voor hun industriële luchtcompressoren. 

Deze servicecontracten zijn meestal niet exclusief en worden vaak afgesloten met de initiële 

leverancier. Servicecontracten worden meestal voor enkele jaren afgesloten, met daarin de 

mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging. Eindafnemers die ontevreden zijn over het aanbod van hun 

leverancier, kunnen dus binnen afzienbare tijd overstappen naar een andere dienstverlener. Dat 
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maakt onder andere dat eindafnemers zich over het algemeen weinig zorgen maken over deze 

voorgenomen overname, blijkt uit het marktonderzoek. 

83. Uit de marktgesprekken bleek dat eindafnemers ook daadwerkelijk overstappen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld als de kwaliteit van dienstverlening niet meer naar tevredenheid van de eindafnemer is, 

of als de eindafnemer de prijs voor de geleverde diensten te hoog vindt. Een langdurige relatie 

tussen leverancier en eindafnemer vergroot de kans dat die eindafnemer ook in de toekomst 

luchtcompressoren blijft afnemen bij die leverancier. Een leverancier zal hier rekening mee houden 

bij het aanbieden van aftermarket-dienstverlening, wat de mogelijkheden voor een prijsverhoging of 

kwaliteitsvermindering nog verder beperkt. 

84. Uit het marktonderzoek blijkt verder dat de bij luchtcompressoren toegepaste technologieën 

universeel zijn en dat de benodigde kennis om onderhoud te plegen aan industriële 

luchtcompressoren eenvoudig te verkrijgen is. Hierdoor is toetreding mogelijk, omdat onafhankelijke 

dienstverleners die nu nog geen aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren 

aanbieden, eenvoudig hun aanbod met deze service kunnen uitbreiden. Hierdoor ondervinden 

Partijen concurrentiedruk van potentiële toetreders.  

85. Omdat de bij industriële luchtcompressoren toegepaste technologie universeel is, kunnen 

onafhankelijke dienstverleners die al wel aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren aanbieden, eenvoudig hun aanbod uitbreiden met aftermarket-dienstverlening 

voor andere typen en/of merken luchtcompressoren, wanneer de vraag naar deze diensten 

toeneemt. 

86. Zoals hiervoor beschreven, hebben producenten aangegeven op korte termijn de productie van 

compressoren op te kunnen voeren als er meer vraag naar hun luchtcompressoren komt. Uit 

marktgesprekken blijkt verder dat eindafnemers van hun leverancier verwachten dat de leverancier 

ook aftermarket-diensten voor de geleverde compressor kan aanbieden. Deze leveranciers zullen 

hierdoor ook in staat moeten zijn om hun aanbod van aftermarket-diensten op te schalen. 

87. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt verder dat reserveonderdelen voor industriële 

luchtcompressoren vaak onderling uitwisselbaar zijn. Reserveonderdelen die nodig zijn voor 

onderhoud zijn beschikbaar op de markt en kunnen rechtstreeks gekocht worden bij de producent of 

distributeur. Daarnaast bestaan er meerdere producenten van onderdelen die zelf geen leverancier 

van compressoren zijn, waarvan onderdelen afgenomen kunnen worden. 

88. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de mogelijke markt 

van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat er sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn 

met de bovengenoemde constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen 

dat er sprake is van flinke concurrentiedruk. 

89. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie 

tot concurrentieproblemen op de aftermarket leidt. Partijen ondervinden ook op de mogelijke markt 

van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk 

door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en 

overstapmogelijkheden van eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in 

staat hun prijzen winstgevend te verhogen of hun aanbod op de markt te verslechteren. De 

voorgenomen concentratie zal daarin geen merkbare verandering aanbrengen. 

6.3.4 Conclusie 

90. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op (een deel van) de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële 

luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
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6.4 Verticale gevolgen luchtcompressoren: bronafscherming 

6.4.1 Inleiding 

91. Volgens de Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies van de Europese 

Commissie8 (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale fusies) kan sprake zijn van bronafscherming 

wanneer een leverancier integreert met een belangrijke producent op de bovenwaartse markt. 

Vanwege de aanwezigheid op de bovenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen 

zijn de toegang tot haar eigen bovenwaartse producten of diensten te beperken voor haar (huidige of 

toekomstige) concurrenten op de benedenwaartse markt. Als deze voorzieningsbron belangrijk 

genoeg is, zou ze hiermee de kosten van haar benedenwaartse concurrenten kunnen verhogen, 

doordat deze grotere moeite heeft om zich tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare 

voorwaarden als zonder de fusie het geval zijn zou geweest, van voorzieningsbronnen te voorzien. 

Dit zou ertoe kunnen leiden dat de gefuseerde entiteit de aan de verbruikers berekende prijs op 

winstgevende wijze kan verhogen, waardoor de daadwerkelijke mededinging op significante wijze 

zou worden belemmerd. 

92. Na de voorgenomen overname van Geveke zou Atlas Copco bronafschermingsstrategieën kunnen 

gaan hanteren die kunnen leiden tot concurrentieschade. De ACM noemt hieronder een aantal (niet-

limitatieve) voorbeelden van mogelijke bronafschermingsstrategieën: 

 

- Atlas Copco kan besluiten geen luchtcompressoren meer te leveren aan concurrenten van 

Geveke en voortaan uitsluitend Geveke gebruiken als (derden-)distributeur; 

- Atlas Copco kan besluiten de prijzen van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor 

concurrenten van Geveke te verhogen; 

- Atlas Copco kan besluiten levering van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor 

concurrenten van Geveke te bemoeilijken, bijvoorbeeld door de levertijd te verlengen of minder 

gunstige leveringsvoorwaarden te hanteren; 

- Atlas Copco kan besluiten slechtere kwaliteit luchtcompressoren en/of reserveonderdelen te 

leveren aan concurrenten van Geveke.  

 

93. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een 

concurrentieverstorende vorm van bronafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de 

gefuseerde entiteit na de fusie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot voorzieningsbronnen 

in hoge mate af te schermen, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of 

een afschermingsstrategie de concurrentie op de benedenwaartse markt aanzienlijk zou schaden. 

Deze drie factoren worden in het navolgende waar mogelijk gezamenlijk behandeld omdat zij 

onderling nauw samenhangen. 

6.4.2 Standpunt Partijen 

94. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor 

wat betreft bronafscherming. Zij stellen dat afscherming van input alleen leidt tot 

concurrentieproblemen wanneer er sprake is van belangrijke input voor de benedenwaartse markt, 

en dat daarvan in de onderhavige transactie geen sprake is.  

95. Partijen geven aan dat het theoretisch voorstelbaar is dat Atlas Copco leveringsovereenkomsten met 

haar huidige distributeurs opzegt om haar eigen producten voortaan te laten verkopen door Geveke, 

maar dat dat nog steeds geen concurrentieverstorende gevolgen zou hebben.  

96. Partijen merken op dat Atlas Copco het grootste deel van haar omzet behaalt via rechtstreekse 

verkoop, wat betekent dat slechts een beperkt deel in aanmerking komt voor overheveling naar 

Geveke. Ze stellen ook dat de bovenwaartse markt erg competitief is: er zijn voldoende alternatieve 

 
8 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen. (2008/C265/10) 
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producenten, de winstmarges zijn laag en eindafnemers zijn gevoelig voor prijsverhogingen. Partijen 

stellen daarbij dat leveranciers eenvoudig hun producten bij andere producenten van 

luchtcompressoren kunnen kopen. Voorts stellen Partijen dat Atlas Copco niet in staat is de prijzen 

die zij bij haar benedenwaartse concurrenten in rekening brengt op een winstgevende manier te 

verhogen. Daarbij geven ze aan dat ze dat nu al niet kunnen, en dat dat het geval zal blijven als de 

voorgenomen concentratie heeft plaatsgevonden. 

6.4.3 Beoordeling ACM 

97. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot haar eigen 

luchtcompressoren voor concurrenten van Geveke af te schermen. De gefuseerde entiteit kan 

bijvoorbeeld besluiten de door haarzelf geproduceerde luchtcompressoren of reserveonderdelen niet 

meer, uitsluitend tegen een hogere prijs, of met een slechtere kwaliteit te leveren aan 

benedenwaartse concurrenten. 

98. Dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om bronafschermingsstrategieën te hanteren, wil 

echter niet per definitie zeggen dat dit ook waarschijnlijk is. Om te bepalen of het waarschijnlijk is dat 

Atlas Copco deze strategie gaat hanteren kijkt de ACM vooral naar de mogelijke prikkel die de 

gefuseerde entiteit heeft om afschermingsstrategieën te hanteren, en het uiteindelijke effect hiervan 

op de mededinging. 

99. Op dit moment is het al zo dat Atlas Copco gebruik maakt van een duale verkoopstrategie: zij 

verkoopt luchtcompressoren zowel via haar eigen directe verkoopkanaal, als via derden-

distributeurs. Daarbij maakt ze nu al gebruik van meerdere derden-distributeurs. Atlas concurreert nu 

dus al via haar eigen directe verkoopkanaal met derden-distributeurs die producten van Atlas Copco 

verkopen. Hoewel haar eigen directe verkoopkanaal het grootste deel van de omzet oplevert (circa 

[vertrouwelijk]%, aldus Partijen), behaalt Atlas Copco een significant deel van haar omzet (circa 

[vertrouwelijk]%) via derden-distributeurs. Door niet meer aan deze distributeurs te leveren zou ze 

– in ieder geval op de korte termijn – deze omzet mislopen. 

100. Bovendien maakt Atlas Copco op dit moment voor de distributie van haar luchtcompressoren al 

gebruik van enkele distributeurs die tot de Atlas Copco Groep behoren. De ACM constateert dat dit 

voor Atlas Copco tot nu toe geen aanleiding is geweest om voor een afschermingsstrategie te 

kiezen. Niet valt in te zien waarom dit met de toevoeging van Geveke aan de Atlas Copco Groep 

anders zou zijn. 

101. Mocht de gefuseerde entiteit desondanks kiezen voor een bronafschermingsstrategie, dan moet er 

gekeken worden naar het vermoedelijke totale effect van een dergelijke strategie. Daarbij kijkt de 

ACM naar de mitigerende maatregelen die de benedenwaartse concurrenten kunnen nemen tegen 

eventuele bronafscherming. 

102. De ACM heeft marktonderzoek gedaan naar de eventuele mitigerende maatregelen die 

leveranciers op de benedenwaartse markt kunnen nemen tegen bronafscherming. Hieruit blijkt dat 

het voor enkele concurrerende producenten van Atlas Copco op de bovenwaartse markt geen 

probleem is om op korte termijn de productie te verhogen. Daarnaast is hiervoor al opgemerkt dat er 

een groot aantal Europees en wereldwijd opererende producenten is die in staat geacht mogen 

worden om hun luchtcompressoren in Nederland te leveren. Distributeurs die te maken zouden 

krijgen met een eventuele leveringsstop van Atlas Copco hebben daarmee voldoende mogelijkheden 

dit op te vangen.  

6.4.4 Conclusie  

103. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een 

bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hiervoor toch kiezen, dan acht de ACM een 

dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke 

mededinging niet-significant. 
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6.5 Verticale gevolgen luchtcompressoren: klantafscherming 

6.5.1 Inleiding 

104. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan sprake zijn van klantafscherming wanneer een 

producent integreert met een belangrijke distributeur op de benedenwaartse markt. Vanwege de 

aanwezigheid op de benedenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de 

toegang tot een afdoende groot klantenbestand af te schermen voor haar (huidige of toekomstige) 

concurrenten in de bovenwaartse markt of hun vermogen of prikkel om te concurreren kunnen 

beperken. 

105. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een 

concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de 

gefuseerde entiteit na de voorgenomen concentratie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot 

benedenwaartse markten te belemmeren door haar aankopen bij bovenwaartse concurrenten te 

beperken, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een 

afschermingsstrategie de afnemers op de benedenwaartse markt aanzienlijk zou schaden. Deze drie 

factoren worden in het navolgende waar mogelijk gezamenlijk behandeld omdat zij onderling nauw 

samenhangen. 

6.5.2 Standpunt Partijen 

106. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen 

voor wat betreft klantafscherming. Geveke beschikt namelijk niet over een aanzienlijke mate van 

marktmacht in de benedenwaartse markt omdat haar marktaandeel ongeveer [vertrouwelijk: 0-

10]% bedraagt. Dit vertegenwoordigt derhalve slechts een klein gedeelte van de eindafnemers.  

107. Voorts stellen Partijen dat producenten van luchtcompressoren voldoende economische 

alternatieven hebben voor Geveke als distributeur om hun luchtcompressoren aan te bieden aan 

eindafnemers in Nederland. Bijvoorbeeld door de eindafnemer het product zelf te laten invoeren, 

verkoop via hun eigen verkoopmaatschappijen, of verkoop via andere onafhankelijke distributeurs. 

108. Partijen hebben aangegeven dat het voorstelbaar is dat de huidige leveranciers van Geveke van 

luchtcompressoren hun distributieovereenkomsten met Geveke zullen opzeggen en derhalve nieuwe 

distributiekanalen zullen moeten opzetten om de door hen geproduceerde luchtcompressoren te 

verkopen op de Nederlandse markt. Partijen geven aan dat het voor producenten van 

luchtcompressoren in principe mogelijk is om de luchtcompressoren die momenteel worden verkocht 

door Geveke toe te wijzen aan hun bestaande directe distributiekanalen, omdat het relatief 

eenvoudig is hun bestaande activiteiten uit te breiden. Ze beschikken immers al over bijvoorbeeld 

verkoopmedewerkers en monteurs. Ook kunnen nieuwe verkoopmaatschappijen worden opgericht, 

of nieuwe distributieovereenkomsten worden aangegaan met andere onafhankelijke distributeurs in 

Nederland. Dit wordt ondersteund door het feit dat de kosten voor het overstappen naar een andere 

distributeur naar aanleiding van de aanpassing of uitbreiding van het productaanbod, relatief laag 

zijn, aldus Partijen. 

6.5.3 Beoordeling ACM 

109. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot 

eindafnemers af te schermen voor de andere producenten in de bovenwaartse markt. Na de 

voorgenomen concentratie zou de gefuseerde entiteit namelijk kunnen besluiten dat zij alleen nog 

luchtcompressoren van Atlas Copco aan haar eindafnemers verkoopt. 

110. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan de fusie de daadwerkelijke mededinging op de 

bovenwaartse markt slechts op significante wijze belemmeren wanneer als gevolg van de verticale 

fusie een voldoende groot gedeelte van de bovenwaartse afzet door een daling van inkomsten wordt 

beïnvloed. Indien er een aantal bovenwaartse concurrenten overblijven die niet worden beïnvloed, 

kan de concurrentie van deze ondernemingen voldoende zijn om te voorkomen dat de prijzen op de 
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bovenwaartse markt, en daardoor ook op de benedenwaartse markt, stijgen. Voldoende concurrentie 

van deze niet-afgeschermde bovenwaartse ondernemingen vereist dat zij niet geconfronteerd 

worden met belemmeringen die hun expansie in de weg staan, bijvoorbeeld in de vorm van 

capaciteitsproblemen of productdifferentiatie. 

111. Zoals hiervoor is aangegeven zijn er naast Atlas Copco voldoende andere producenten van 

industriële luchtcompressoren op de markt actief. De huidige leveranciers van Geveke zullen nieuwe 

distributiekanalen moeten opzetten, gebruik moeten maken van bestaande distributiekanalen of 

nieuwe distributieovereenkomsten moeten aangaan om de door hen geproduceerde 

luchtcompressoren te verkopen op de Nederlandse markt. Het openen van nieuwe verkoopkanalen 

vergt voor producenten de nodige investeringen en inspanningen, maar het marktonderzoek van de 

ACM heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat toetreding voor op Europese en wereldwijde schaal 

opererende producenten niet mogelijk zou zijn. 

112. In het marktonderzoek is door eindafnemers aangegeven dat zij relatief eenvoudig kunnen 

overstappen naar andere leveranciers van industriële luchtcompressoren, omdat er binnen 

Nederland meerdere leveranciers van luchtcompressoren zijn waar zij terecht kunnen voor de 

aanschaf van en service voor luchtcompressoren. Niet elke leverancier kan alle verschillende 

merken en typen luchtcompressoren leveren, maar voor elk merk en type luchtcompressor zijn er 

wel meerdere leveranciers op de markt aanwezig. 

6.5.4 Conclusie 

113. Concluderend is de ACM van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een 

concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Zoals in het bovenstaande is toegelicht, blijft 

voor de concurrenten voldoende ruimte over om de verschillende eindafnemers te bereiken. 

 

7 Gevolgen industriële pompen 

114. Partijen beschrijven industriële pompen als apparaten die vloeistoffen (in vloeibare- of gasvorm) – 

en in beperkte mate gier – door middel van mechanische actie verplaatsen, gewoonlijk door het 

omzetten van elektrische energie in hydraulische energie. 

115. De ACM gaat hierna in op de mogelijke aan industriële pompen gelieerde markten: productie, 

distributie en aftermarket-dienstverlening. Zoals hierna zal blijken is de horizontale overlap van 

Partijen op deze markten zeer beperkt en is het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de voorgenomen 

concentratie (negatieve) gevolgen zal hebben voor deze markten. Daarom beschrijft de ACM deze 

markten beknopt en blijft een beschrijving van de context en het concurrentieproces achterwege. 

7.1 Betrokken markten 

7.1.1 Productie van industriële pompen 

116. Atlas Copco en LEWA produceren beide industriële pompen. De daarbij toegepaste technologieën 

zijn echter verschillend. LEWA produceert uitsluitend één soort industriële pomp, te weten 

reciprocerende positieve verdringerpompen. Atlas Copco produceert verschillende soorten 

industriële pompen, zoals centrifugaalpompen en roterende positieve verdringerpompen, maar geen 

reciprocerende positieve verdringerpompen. Geveke produceert geen industriële pompen. 

117. Partijen verwijzen naar een eerder besluit van het Duitse Bundeskartellamt9, waarin ten aanzien 

van de productie van industriële pompen een onderscheid is gemaakt op grond van de in de 

verschillende industriële pompen toegepaste technologieën. In datzelfde besluit overwoog het 

 
9 Zie besluit van het Bundeskartellamt in de zaak Colfax/Netzsch van 17 juli 2003 (B4-70/03). 
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Bundeskartellamt dat de geografische omvang van de markt de gehele EU/EER omvatte, of zelfs 

nog meer, gezien het feit dat de concurrentie-omstandigheden in de Europese Unie voldoende 

homogeen waren en gezien de afwezigheid van obstakels voor grensoverschrijdende leveringen 

tussen de lidstaten. Het Bundeskartellamt heeft de afbakening van de geografische markt uiteindelijk 

open gelaten.  

118. In de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt van de productie van industriële 

pompen nader moet worden onderverdeeld en nationaal dan wel internationaal is, aangezien de 

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed.  

119. Uitgaande van een onderscheid naar technologie bestaat er geen overlap tussen de door Atlas 

Copco en LEWA geproduceerde industriële pompen. Als wordt gekeken naar bredere 

productsegmenten, te weten de productie van industriële pompen en de productie van positieve 

verdringerpompen, ontstaat er wel enige overlap tussen Atlas Copco en LEWA. Echter, het 

gezamenlijke marktaandeel van Atlas Copco en LEWA wat betreft de productie van pompen 

bedraagt, afhankelijk of van een wereldwijde, EER-wijde of Nederlandse geografische reikwijdte 

wordt uitgegaan, tussen de [vertrouwelijk: 0-10]% (aandeel in wereldwijde productie van industriële 

pompen) en [vertrouwelijk: 0-10]% (aandeel in Nederlandse productie van positieve 

verdringerpompen).10 

120. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de mogelijke markt van 

productie van industriële pompen ongeacht de geografische omvang daarvan. 

7.1.2 Distributie van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland 

121. Geveke en LEWA zijn beide distributeur van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland. 

Atlas Copco verkoopt het overgrote deel van haar pompen aan distributeurs en niet of nauwelijks 

aan eindafnemers in Nederland. 

122. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van de distributie van industriële 

pompen. Partijen stellen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat vanuit het gezichtspunt van 

de eindafnemer het gehele productassortiment aan industriële pompen één enkele markt omvat, 

aangezien aan de vraagkant van de markt wordt verwacht dat een distributeur in staat is het gehele 

productassortiment te leveren. Distributeurs bieden gewoonlijk een volledig assortiment industriële 

pompen aan eindafnemers aan, die alle toegepaste technologieën omvatten, en richten zich niet op 

de distributie van slechts één bepaald type pomp. Hoewel het door een distributeur aangeboden 

productassortiment op grond van een bepaalde ondernemingsstrategie kan variëren, kunnen 

distributeurs hun productaanbod eenvoudig uitbreiden naar alle soorten industriële pompen. 

123. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt nationaal is. De 

meeste onafhankelijke distributeurs - maar ook de verkoopafdelingen van producenten - zijn 

gewoonlijk actief in een bepaald geografisch gebied, dat wil zeggen een specifiek land, aangezien 

de distributieovereenkomsten die producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een 

specifiek land. 

124. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er 

een aparte markt is voor de distributie van industriële pompen. Eindafnemers die industriële pompen 

bij een leverancier (distributeur of producent) inkopen verwachten dat die leverancier verschillende 

soorten industriële pompen in het assortiment heeft. Hoewel distributeurs kunnen verschillen in hun 

productassortiment, richten zij zich naar die wens van eindafnemers en voeren zij een breed 

assortiment met industriële pompen van verschillende technologieën. Ook producenten van 

industriële pompen voeren doorgaans een dergelijk breed assortiment. 

125. Verder heeft de ACM aanwijzingen dat de distributiemarkt minimaal nationaal, maar mogelijk breder 

is. Zo zijn de meeste distributeurs en producenten in meerdere landen actief. Bovendien koopt een 

 
10 Zie randnummer 61 van de concentratiemelding. 
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deel van de eindafnemers ook over de grens in. In de onderhavige zaak kan de geografische 

marktafbakening evenwel in het midden blijven, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet 

wordt beïnvloed. Uitgaande van de meest nauw afgebakende markt (de nationale markt van de 

distributie van industriële pompen) is het gezamenlijk marktaandeel van Partijen slechts 

[vertrouwelijk: 0-10]%.11  

126. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de markt van distributie van 

industriële pompen. 

7.1.3 Aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen 

127. Geveke verleent aftermarket-diensten voor alle soorten industriële pompen. LEWA doet dit voor 

door LEWA geproduceerde en gedistribueerde pompen. Atlas Copco verleent aftermarket-diensten 

voor de door Atlas Copco geproduceerde of onder haar naam geleverde industriële pompen. 

128. Partijen zijn van mening dat er een aparte markt is voor de verlening van aftermarket-diensten voor 

industriële pompen. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt 

nationaal is, aangezien de geografische nabijheid van de leverancier en de snelle verlening van de 

diensten van groot belang zijn voor eindafnemers. 

129. De exacte afbakening van zowel de productmarkt als de geografische markt kan in de onderhavige 

zaak in het midden worden gelaten aangezien dit geen invloed heeft op de materiële beoordeling 

van de onderhavige voorgenomen concentratie. Uitgaande van de kleinst mogelijke markt (de 

mogelijke nationale markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen) bedraagt het 

gezamenlijke marktaandeel van Partijen [vertrouwelijk: 0-10]%.12 

130. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de markt van aftermarket-

dienstverlening voor industriële pompen. 

7.1.4 Conclusie industriële pompen 

131. Op basis van de hiervoor beschreven posities van Partijen op de aan industriële pompen gelieerde 

markten, acht de ACM het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot (negatieve) 

gevolgen voor deze markten zal leiden. De ACM heeft op grond daarvan geconcludeerd dat nader 

onderzoek naar deze markten niet nodig is. 

 

8 Conclusie 

132. Partijen hebben aan de ACM gemeld dat Atlas Copco de zeggenschap probeert te verkrijgen over 

Geveke en LEWA. 

 

133. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat 

deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. Daarom stelt de ACM vast dat Partijen geen vergunning 

nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie.  

 

 

 

 
11 Zie randnummer 65 van de concentratiemelding. 
12 Zie randnummer 71 van de concentratiemelding. 
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	1 Samenvatting en leeswijzer
	1 Samenvatting en leeswijzer
	 

	1.1 Samenvatting 
	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 12 mei 2022 een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie. Atlas Copco wil Geveke en LEWA overnemen. De activiteiten van deze partijen overlappen op het gebied van (i) distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren en (ii) productie, distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen. 
	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 12 mei 2022 een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie. Atlas Copco wil Geveke en LEWA overnemen. De activiteiten van deze partijen overlappen op het gebied van (i) distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren en (ii) productie, distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen. 
	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 12 mei 2022 een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie. Atlas Copco wil Geveke en LEWA overnemen. De activiteiten van deze partijen overlappen op het gebied van (i) distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren en (ii) productie, distributie en aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen. 

	2. De ACM heeft de overname onderzocht en stelt vast dat Atlas Copco geen vergunning nodig heeft. Voor haar onderzoek heeft de ACM onder meer gebruik gemaakt van informatie uit de melding van Partijen, van antwoorden op vragen aan Partijen en een onderzoek onder marktpartijen. 
	2. De ACM heeft de overname onderzocht en stelt vast dat Atlas Copco geen vergunning nodig heeft. Voor haar onderzoek heeft de ACM onder meer gebruik gemaakt van informatie uit de melding van Partijen, van antwoorden op vragen aan Partijen en een onderzoek onder marktpartijen. 


	 
	Horizontale gevolgen voor industriële luchtcompressoren 
	3. De ACM concludeert dat Atlas Copco vóór de voorgenomen concentratie reeds marktleider is in Nederland op het gebied van zowel distributie als aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Met de overname van Geveke wordt het marktaandeel groter. Op basis van haar marktonderzoek vindt de ACM het echter niet aannemelijk dat Partijen als gevolg hiervan het aanbod op de markt kunnen verslechteren of hun prijzen winstgevend kunnen verhogen. 
	3. De ACM concludeert dat Atlas Copco vóór de voorgenomen concentratie reeds marktleider is in Nederland op het gebied van zowel distributie als aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Met de overname van Geveke wordt het marktaandeel groter. Op basis van haar marktonderzoek vindt de ACM het echter niet aannemelijk dat Partijen als gevolg hiervan het aanbod op de markt kunnen verslechteren of hun prijzen winstgevend kunnen verhogen. 
	3. De ACM concludeert dat Atlas Copco vóór de voorgenomen concentratie reeds marktleider is in Nederland op het gebied van zowel distributie als aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Met de overname van Geveke wordt het marktaandeel groter. Op basis van haar marktonderzoek vindt de ACM het echter niet aannemelijk dat Partijen als gevolg hiervan het aanbod op de markt kunnen verslechteren of hun prijzen winstgevend kunnen verhogen. 

	4. Partijen ondervinden zowel bij de distributie als bij de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. 
	4. Partijen ondervinden zowel bij de distributie als bij de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. 


	 
	Niet-horizontale gevolgen voor industriële luchtcompressoren 
	5. De ACM acht het niet aannemelijk dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hier evenwel toch voor kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 
	5. De ACM acht het niet aannemelijk dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hier evenwel toch voor kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 
	5. De ACM acht het niet aannemelijk dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hier evenwel toch voor kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 

	6. De ACM is van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Er blijven voor concurrenten voldoende mogelijkheden over om eindafnemers te bereiken. 
	6. De ACM is van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Er blijven voor concurrenten voldoende mogelijkheden over om eindafnemers te bereiken. 


	 
	Gevolgen voor industriële pompen 
	7. De ACM concludeert dat Partijen geringe posities hebben op de aan industriële pompen gelieerde markten. Daarom acht de ACM het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot (negatieve) gevolgen voor deze markten zal leiden.  
	7. De ACM concludeert dat Partijen geringe posities hebben op de aan industriële pompen gelieerde markten. Daarom acht de ACM het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot (negatieve) gevolgen voor deze markten zal leiden.  
	7. De ACM concludeert dat Partijen geringe posities hebben op de aan industriële pompen gelieerde markten. Daarom acht de ACM het onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot (negatieve) gevolgen voor deze markten zal leiden.  


	1.2 Leeswijzer 
	8. In hoofdstuk 2 geeft de ACM een toelichting bij de melding. Vervolgens gaat de ACM in op de partijen die bij de concentratie zijn betrokken (hoofdstuk 3) en de gemelde operatie (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. In hoofdstuk 6 en 7 beoordeelt de ACM de mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren en industriële pompen. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie. 
	8. In hoofdstuk 2 geeft de ACM een toelichting bij de melding. Vervolgens gaat de ACM in op de partijen die bij de concentratie zijn betrokken (hoofdstuk 3) en de gemelde operatie (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. In hoofdstuk 6 en 7 beoordeelt de ACM de mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren en industriële pompen. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie. 
	8. In hoofdstuk 2 geeft de ACM een toelichting bij de melding. Vervolgens gaat de ACM in op de partijen die bij de concentratie zijn betrokken (hoofdstuk 3) en de gemelde operatie (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 gaat de ACM in op de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. In hoofdstuk 6 en 7 beoordeelt de ACM de mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren en industriële pompen. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie. 


	 
	2 Melding
	2 Melding
	 

	9. Op 12 mei 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Atlas Copco AB (hierna: Atlas Copco), Geveke B.V. (hierna: Geveke) en LEWA GmbH (hierna: LEWA), hebben gemeld dat Atlas Copco voornemens is de zeggenschap te verkrijgen over Geveke en LEWA. 
	9. Op 12 mei 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Atlas Copco AB (hierna: Atlas Copco), Geveke B.V. (hierna: Geveke) en LEWA GmbH (hierna: LEWA), hebben gemeld dat Atlas Copco voornemens is de zeggenschap te verkrijgen over Geveke en LEWA. 
	9. Op 12 mei 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Atlas Copco AB (hierna: Atlas Copco), Geveke B.V. (hierna: Geveke) en LEWA GmbH (hierna: LEWA), hebben gemeld dat Atlas Copco voornemens is de zeggenschap te verkrijgen over Geveke en LEWA. 

	10. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 13613 van 18 mei 2022 gepubliceerd. Van een derde heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze behandelt de ACM in dit besluit waar ze relevant is voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk aanvullende informatie verzocht aan Partijen. Verder heeft de ACM als onderdeel van het marktonderzoek gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. 
	10. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 13613 van 18 mei 2022 gepubliceerd. Van een derde heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze behandelt de ACM in dit besluit waar ze relevant is voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk aanvullende informatie verzocht aan Partijen. Verder heeft de ACM als onderdeel van het marktonderzoek gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. 


	1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
	1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 

	 
	3 Partijen
	3 Partijen
	 

	11. Atlas Copco is een naamloze vennootschap naar Zweeds recht. Atlas Copco is de hoogste moedermaatschappij van een concern dat bestaat uit meerdere dochterondernemingen wereldwijd (hierna: de Atlas Copco Groep). De activiteiten van de Atlas Copco Groep zijn onderverdeeld in vier bedrijfsonderdelen: (i) Compressor Techniek (beschikt over een wereldwijd servicenetwerk en innoveert op het gebied van duurzame productiviteit voor met name de productie- en verwerkende (proces)industrie), (ii) Industriële Techni
	11. Atlas Copco is een naamloze vennootschap naar Zweeds recht. Atlas Copco is de hoogste moedermaatschappij van een concern dat bestaat uit meerdere dochterondernemingen wereldwijd (hierna: de Atlas Copco Groep). De activiteiten van de Atlas Copco Groep zijn onderverdeeld in vier bedrijfsonderdelen: (i) Compressor Techniek (beschikt over een wereldwijd servicenetwerk en innoveert op het gebied van duurzame productiviteit voor met name de productie- en verwerkende (proces)industrie), (ii) Industriële Techni
	11. Atlas Copco is een naamloze vennootschap naar Zweeds recht. Atlas Copco is de hoogste moedermaatschappij van een concern dat bestaat uit meerdere dochterondernemingen wereldwijd (hierna: de Atlas Copco Groep). De activiteiten van de Atlas Copco Groep zijn onderverdeeld in vier bedrijfsonderdelen: (i) Compressor Techniek (beschikt over een wereldwijd servicenetwerk en innoveert op het gebied van duurzame productiviteit voor met name de productie- en verwerkende (proces)industrie), (ii) Industriële Techni

	12. Geveke is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij van Nikkiso Co., Ltd. (hierna Nikkiso). Geveke is een internationaal opererende technische handelsmaatschappij en richt zich op een groot aantal activiteiten, waaronder advies met betrekking tot, en de levering, lancering en het onderhoud van, een uiteenlopend assortiment technische, industriële en kapitaalgoederen en diensten. Daarnaast is Geveke onder andere actief op het gebied van de distributie van industriële 
	12. Geveke is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij van Nikkiso Co., Ltd. (hierna Nikkiso). Geveke is een internationaal opererende technische handelsmaatschappij en richt zich op een groot aantal activiteiten, waaronder advies met betrekking tot, en de levering, lancering en het onderhoud van, een uiteenlopend assortiment technische, industriële en kapitaalgoederen en diensten. Daarnaast is Geveke onder andere actief op het gebied van de distributie van industriële 

	13. LEWA is een besloten vennootschap naar Duits recht. Zij is de dochteronderneming van Nikkiso Pumps Europe, die op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Nikkiso. LEWA is actief op het gebied van de productie en verkoop van doseer/meterpompen en procespompen met toepassing van membraan- en plunjertechnologieën. Deze pompen worden voornamelijk gebruikt in de olie- en gasindustrie en in de chemische, farmaceutische en mijnbouwindustrie. 
	13. LEWA is een besloten vennootschap naar Duits recht. Zij is de dochteronderneming van Nikkiso Pumps Europe, die op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Nikkiso. LEWA is actief op het gebied van de productie en verkoop van doseer/meterpompen en procespompen met toepassing van membraan- en plunjertechnologieën. Deze pompen worden voornamelijk gebruikt in de olie- en gasindustrie en in de chemische, farmaceutische en mijnbouwindustrie. 

	14. De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van: 
	14. De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van: 
	14. De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van: 
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 

	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren; 
	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren; 

	• de productie van industriële pompen; 
	• de productie van industriële pompen; 

	• de distributie van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland; en 
	• de distributie van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland; en 

	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen.  
	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen.  





	 
	4 De gemelde operatie
	4 De gemelde operatie
	 

	15. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren. Atlas Copco Internationaal B.V., een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in Geveke overnemen van Nikkiso. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over Geveke. 
	15. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren. Atlas Copco Internationaal B.V., een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in Geveke overnemen van Nikkiso. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over Geveke. 
	15. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren. Atlas Copco Internationaal B.V., een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in Geveke overnemen van Nikkiso. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over Geveke. 

	16. Atlas Copco Holding GmbH, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in LEWA overnemen van Nikkiso Pumps Europe. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over LEWA. 
	16. Atlas Copco Holding GmbH, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 100% van de aandelen in LEWA overnemen van Nikkiso Pumps Europe. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over LEWA. 

	17. Atlas Copco North America LLC, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 41,7% van de aandelen in LEWA-Nikkiso America overnemen van Nikkiso America. De resterende 58,3% van de aandelen in LEWA-Nikkiso America zijn al van LEWA. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over LEWA-Nikkiso America. 
	17. Atlas Copco North America LLC, een dochteronderneming van Atlas Copco, wil 41,7% van de aandelen in LEWA-Nikkiso America overnemen van Nikkiso America. De resterende 58,3% van de aandelen in LEWA-Nikkiso America zijn al van LEWA. Hierdoor krijgt Atlas Copco (indirect) uitsluitende zeggenschap over LEWA-Nikkiso America. 

	18. De voorgenomen transactie blijkt uit de getekende aandelenkoopovereenkomst van 14 maart 2022, zoals bijgevoegd bij de melding. 
	18. De voorgenomen transactie blijkt uit de getekende aandelenkoopovereenkomst van 14 maart 2022, zoals bijgevoegd bij de melding. 


	 
	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
	 

	19. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna: Mw). Het gevolg van de transactie is dat Atlas Copco uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Geveke en LEWA. 
	19. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna: Mw). Het gevolg van de transactie is dat Atlas Copco uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Geveke en LEWA. 
	19. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna: Mw). Het gevolg van de transactie is dat Atlas Copco uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Geveke en LEWA. 

	20. Betrokken ondernemingen zijn Atlas Copco, Geveke en LEWA. 
	20. Betrokken ondernemingen zijn Atlas Copco, Geveke en LEWA. 

	21. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 
	21. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 


	 
	6 Gevolgen industriële luchtcompressoren
	6 Gevolgen industriële luchtcompressoren
	 

	22. Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren, adresseert de ACM eerst de mogelijke markten die worden geraakt door de voorgenomen concentratie (paragraaf 
	22. Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren, adresseert de ACM eerst de mogelijke markten die worden geraakt door de voorgenomen concentratie (paragraaf 
	22. Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren, adresseert de ACM eerst de mogelijke markten die worden geraakt door de voorgenomen concentratie (paragraaf 
	22. Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor industriële luchtcompressoren, adresseert de ACM eerst de mogelijke markten die worden geraakt door de voorgenomen concentratie (paragraaf 
	6.1
	6.1

	). Het startpunt hiervoor zijn de activiteiten van Partijen en met name de activiteiten die overlappen of in directe relatie tot elkaar staan. Zoals hiervoor reeds vermeld, overlappen de activiteiten van Partijen op het gebied van:  
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 
	• de distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland; 

	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. 
	• de aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. 




	23. De ACM heeft verschillende horizontale en niet-horizontale schadetheorieën onderzocht. De horizontale schadetheorieën zien op de versterking van de gezamenlijke positie van Partijen op de distributiemarkt van luchtcompressoren (paragraaf 
	23. De ACM heeft verschillende horizontale en niet-horizontale schadetheorieën onderzocht. De horizontale schadetheorieën zien op de versterking van de gezamenlijke positie van Partijen op de distributiemarkt van luchtcompressoren (paragraaf 
	23. De ACM heeft verschillende horizontale en niet-horizontale schadetheorieën onderzocht. De horizontale schadetheorieën zien op de versterking van de gezamenlijke positie van Partijen op de distributiemarkt van luchtcompressoren (paragraaf 
	6.2
	6.2

	) en de markt van aftermarket-dienstverlening voor luchtcompressoren (paragraaf 
	6.3
	6.3

	) en op de concurrentiedruk die wordt uitgeoefend op deze markten. De niet-horizontale schadetheorieën zien op de mogelijke verticale gevolgen van de concentratie, namelijk bronafscherming (paragraaf 
	6.4
	6.4

	) en klantafscherming (paragraaf 
	6.5
	6.5

	). 



	6.1 Betrokken markten 
	6.1.1 Industriële luchtcompressoren2 
	2 Voor beschrijving van context en concurrentieproces heeft de ACM gebruik gemaakt van informatie uit de concentratiemelding, aangevuld met informatie uit het eigen marktonderzoek. 
	2 Voor beschrijving van context en concurrentieproces heeft de ACM gebruik gemaakt van informatie uit de concentratiemelding, aangevuld met informatie uit het eigen marktonderzoek. 
	3 De Europese Commissie brengt dit onderscheid aan in haar beschikking COMP/M.9503, Gardner Denver/lngersoll lndustrials, 30 januari 2020. 

	24. Een compressor is een mechanisch apparaat waarmee de druk van lucht of gas wordt vergroot en de omvang ervan wordt verkleind. Een compressor is vaak een cruciaal onderdeel in een (productie)proces. Er bestaan veel verschillende compressoren, bijvoorbeeld lucht- en gascompressoren.  
	24. Een compressor is een mechanisch apparaat waarmee de druk van lucht of gas wordt vergroot en de omvang ervan wordt verkleind. Een compressor is vaak een cruciaal onderdeel in een (productie)proces. Er bestaan veel verschillende compressoren, bijvoorbeeld lucht- en gascompressoren.  
	24. Een compressor is een mechanisch apparaat waarmee de druk van lucht of gas wordt vergroot en de omvang ervan wordt verkleind. Een compressor is vaak een cruciaal onderdeel in een (productie)proces. Er bestaan veel verschillende compressoren, bijvoorbeeld lucht- en gascompressoren.  

	25. Een luchtcompressor laat samengeperste lucht met hoge snelheid en druk ontsnappen. Dit wordt ook wel perslucht genoemd. Perslucht wordt gebruikt voor het aandrijven van apparatuur, gereedschappen en processen. Luchtcompressoren worden gebruikt in de industriële productie (productiehallen), de voedsel- en drankenindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, maar zijn ook voor semiprofessioneel gebruik.  
	25. Een luchtcompressor laat samengeperste lucht met hoge snelheid en druk ontsnappen. Dit wordt ook wel perslucht genoemd. Perslucht wordt gebruikt voor het aandrijven van apparatuur, gereedschappen en processen. Luchtcompressoren worden gebruikt in de industriële productie (productiehallen), de voedsel- en drankenindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, maar zijn ook voor semiprofessioneel gebruik.  

	26. Binnen de lucht- en gascompressoren is ook weer een nadere onderverdeling te maken, bijvoorbeeld (a) tussen laag, medium en hoge uitgaande druk compressoren), (b) tussen olieloze en oliegesmeerde compressoren, (c) tussen vaste en draagbare compressoren en (d) tussen compressoren op basis van verschillende technologieën (bijvoorbeeld zuiger, roterende schoepen, schroeven, centrifugaal).3 De werking en onderliggende technologie van de verschillende typen compressoren is vergelijkbaar. 
	26. Binnen de lucht- en gascompressoren is ook weer een nadere onderverdeling te maken, bijvoorbeeld (a) tussen laag, medium en hoge uitgaande druk compressoren), (b) tussen olieloze en oliegesmeerde compressoren, (c) tussen vaste en draagbare compressoren en (d) tussen compressoren op basis van verschillende technologieën (bijvoorbeeld zuiger, roterende schoepen, schroeven, centrifugaal).3 De werking en onderliggende technologie van de verschillende typen compressoren is vergelijkbaar. 


	Marktpartijen 
	27. In de economische keten spelen verschillende typen marktpartijen een rol, zoals producenten, distributeurs en eindafnemers van industriële luchtcompressoren. De producenten van industriële luchtcompressoren zijn vaak wereldwijd actief op de markt. Zij produceren meestal verschillende soorten compressoren en aanverwante apparatuur. Een producent verkoopt haar eigen compressoren doorgaans via eigen verkoopafdelingen en/of via distributeurs. Naast de productie van compressoren, zijn producenten vaak ook ac
	27. In de economische keten spelen verschillende typen marktpartijen een rol, zoals producenten, distributeurs en eindafnemers van industriële luchtcompressoren. De producenten van industriële luchtcompressoren zijn vaak wereldwijd actief op de markt. Zij produceren meestal verschillende soorten compressoren en aanverwante apparatuur. Een producent verkoopt haar eigen compressoren doorgaans via eigen verkoopafdelingen en/of via distributeurs. Naast de productie van compressoren, zijn producenten vaak ook ac
	27. In de economische keten spelen verschillende typen marktpartijen een rol, zoals producenten, distributeurs en eindafnemers van industriële luchtcompressoren. De producenten van industriële luchtcompressoren zijn vaak wereldwijd actief op de markt. Zij produceren meestal verschillende soorten compressoren en aanverwante apparatuur. Een producent verkoopt haar eigen compressoren doorgaans via eigen verkoopafdelingen en/of via distributeurs. Naast de productie van compressoren, zijn producenten vaak ook ac

	28. Een distributeur produceert zelf geen compressoren, maar distribueert door derden geproduceerde compressoren. Meestal distribueert hij een volledig assortiment aan compressoren, dat wil zeggen van elke soort technologie. Daarnaast verleent een distributeur ook aftermarket-diensten, zoals service, onderhoud en verkoop van vervangende onderdelen. Een distributeur geeft advies aan eindafnemers over de aan te schaffen compressor en verzorgt vaak ook een totaaloplossing, dat wil zeggen het geven van advies v
	28. Een distributeur produceert zelf geen compressoren, maar distribueert door derden geproduceerde compressoren. Meestal distribueert hij een volledig assortiment aan compressoren, dat wil zeggen van elke soort technologie. Daarnaast verleent een distributeur ook aftermarket-diensten, zoals service, onderhoud en verkoop van vervangende onderdelen. Een distributeur geeft advies aan eindafnemers over de aan te schaffen compressor en verzorgt vaak ook een totaaloplossing, dat wil zeggen het geven van advies v

	29. Eindafnemers van industriële luchtcompressoren zijn vaak bedrijven. Zij kopen luchtcompressoren in bij producenten of distributeurs (hierna gezamenlijk: leveranciers). De keuze voor een bepaald type compressor is afhankelijk van het bedrijfsproces. Bij het zoeken naar een compressor, winnen eindafnemers gewoonlijk advies in over welk soort compressor en welke technologie het meest geschikt is voor hun behoefte, en zij verwachten dan ook dat leveranciers een breed assortiment aan industriële luchtcompres
	29. Eindafnemers van industriële luchtcompressoren zijn vaak bedrijven. Zij kopen luchtcompressoren in bij producenten of distributeurs (hierna gezamenlijk: leveranciers). De keuze voor een bepaald type compressor is afhankelijk van het bedrijfsproces. Bij het zoeken naar een compressor, winnen eindafnemers gewoonlijk advies in over welk soort compressor en welke technologie het meest geschikt is voor hun behoefte, en zij verwachten dan ook dat leveranciers een breed assortiment aan industriële luchtcompres


	30. Op de markt van industriële luchtcompressoren is een groot aantal producenten en distributeurs actief. Voor elk type compressor zijn verschillende leveranciers. Leveranciers en andere aftermarket-dienstverleners hebben vaak de kennis en vaardigheden in huis voor de verschillende typen luchtcompressoren. Eindafnemers hebben daardoor een ruime keuze uit de verschillende typen luchtcompressoren en uit leveranciers en aftermarket-dienstverleners. 
	30. Op de markt van industriële luchtcompressoren is een groot aantal producenten en distributeurs actief. Voor elk type compressor zijn verschillende leveranciers. Leveranciers en andere aftermarket-dienstverleners hebben vaak de kennis en vaardigheden in huis voor de verschillende typen luchtcompressoren. Eindafnemers hebben daardoor een ruime keuze uit de verschillende typen luchtcompressoren en uit leveranciers en aftermarket-dienstverleners. 
	30. Op de markt van industriële luchtcompressoren is een groot aantal producenten en distributeurs actief. Voor elk type compressor zijn verschillende leveranciers. Leveranciers en andere aftermarket-dienstverleners hebben vaak de kennis en vaardigheden in huis voor de verschillende typen luchtcompressoren. Eindafnemers hebben daardoor een ruime keuze uit de verschillende typen luchtcompressoren en uit leveranciers en aftermarket-dienstverleners. 


	6.1.2 Concurrentieproces 
	31. Industriële luchtcompressoren brengen voor eindafnemers forse investeringen met zich mee. Ze hebben een aanzienlijke levensduur (tot meer dan 15 jaar) en spelen zoals gezegd vaak een cruciale rol in het (productie)proces van eindafnemers. Dit heeft een aantal gevolgen voor het concurrentieproces, die de ACM hieronder schetst. 
	31. Industriële luchtcompressoren brengen voor eindafnemers forse investeringen met zich mee. Ze hebben een aanzienlijke levensduur (tot meer dan 15 jaar) en spelen zoals gezegd vaak een cruciale rol in het (productie)proces van eindafnemers. Dit heeft een aantal gevolgen voor het concurrentieproces, die de ACM hieronder schetst. 
	31. Industriële luchtcompressoren brengen voor eindafnemers forse investeringen met zich mee. Ze hebben een aanzienlijke levensduur (tot meer dan 15 jaar) en spelen zoals gezegd vaak een cruciale rol in het (productie)proces van eindafnemers. Dit heeft een aantal gevolgen voor het concurrentieproces, die de ACM hieronder schetst. 

	32. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat aankopen van industriële luchtcompressoren meestal de vorm hebben van een aanbesteding, waarbij meerdere leveranciers om een voorstel wordt gevraagd. Daarbij zijn de door de eindafnemer gewenste (technische) specificaties telkens het uitgangspunt. Die gewenste specificaties kunnen op verschillende manieren, dat wil zeggen door verschillende merken en typen luchtcompressoren, worden ingevuld. Bij ieder aankoopmoment wordt er dus opnieuw een vergelijking gemaak
	32. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat aankopen van industriële luchtcompressoren meestal de vorm hebben van een aanbesteding, waarbij meerdere leveranciers om een voorstel wordt gevraagd. Daarbij zijn de door de eindafnemer gewenste (technische) specificaties telkens het uitgangspunt. Die gewenste specificaties kunnen op verschillende manieren, dat wil zeggen door verschillende merken en typen luchtcompressoren, worden ingevuld. Bij ieder aankoopmoment wordt er dus opnieuw een vergelijking gemaak

	33. Eindafnemers geven aan dat zij bij de aankoop van een industriële luchtcompressor hechten aan een bepaalde vorm van advies. Dit kan een advies zijn van een onafhankelijke derde partij die zich in bepaalde technische kennis heeft gespecialiseerd. Het komt ook vaak voor dat een eindafnemer een lange relatie heeft opgebouwd met een leverancier en dat de eindafnemer voor advies op die leverancier vertrouwt. De leverancier geeft dan op basis van de gewenste specificaties een advies over de best passende indu
	33. Eindafnemers geven aan dat zij bij de aankoop van een industriële luchtcompressor hechten aan een bepaalde vorm van advies. Dit kan een advies zijn van een onafhankelijke derde partij die zich in bepaalde technische kennis heeft gespecialiseerd. Het komt ook vaak voor dat een eindafnemer een lange relatie heeft opgebouwd met een leverancier en dat de eindafnemer voor advies op die leverancier vertrouwt. De leverancier geeft dan op basis van de gewenste specificaties een advies over de best passende indu

	34. De cruciale rol die industriële luchtcompressoren vaak spelen in het (productie)proces, maakt dat eindafnemers zeker willen zijn van goede aftermarket-dienstverlening. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in geval van storingen snel een monteur ter plaatse kan zijn, of dat er reserveonderdelen geleverd kunnen worden. Hoe snel dat precies is, hangt af van de specifieke situatie van de eindafnemer. In veel gevallen is er, opnieuw vanwege de cruciale rol in het proces, back-up apparatuur aanwezig. Snelle diens
	34. De cruciale rol die industriële luchtcompressoren vaak spelen in het (productie)proces, maakt dat eindafnemers zeker willen zijn van goede aftermarket-dienstverlening. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in geval van storingen snel een monteur ter plaatse kan zijn, of dat er reserveonderdelen geleverd kunnen worden. Hoe snel dat precies is, hangt af van de specifieke situatie van de eindafnemer. In veel gevallen is er, opnieuw vanwege de cruciale rol in het proces, back-up apparatuur aanwezig. Snelle diens

	35. Eindafnemers hanteren doorgaans het uitgangspunt dat degene die de luchtcompressor heeft geleverd het beste in staat is om de aftermarket-dienstverlening uit te voeren. Eindafnemers laten de aftermarket-dienstverlening daarom bij voorkeur uitvoeren door de leverancier waar deze is aangekocht. Dit heeft ook te maken met de (vertrouwens)relatie die tussen leverancier en eindafnemer aanwezig is. Voor de eindafnemer biedt dit zekerheid dat de leverancier alles zal doen om voor goede aftermarket-dienstverlen
	35. Eindafnemers hanteren doorgaans het uitgangspunt dat degene die de luchtcompressor heeft geleverd het beste in staat is om de aftermarket-dienstverlening uit te voeren. Eindafnemers laten de aftermarket-dienstverlening daarom bij voorkeur uitvoeren door de leverancier waar deze is aangekocht. Dit heeft ook te maken met de (vertrouwens)relatie die tussen leverancier en eindafnemer aanwezig is. Voor de eindafnemer biedt dit zekerheid dat de leverancier alles zal doen om voor goede aftermarket-dienstverlen

	36. Luchtcompressoren zijn overwegend homogene producten. Vervangende onderdelen zijn veelal universeel bruikbaar voor de verschillende typen en merken luchtcompressoren. Producenten maken zelf vervangende onderdelen, maar er zijn ook bedrijven die geen luchtcompressoren produceren maar wel vervangende onderdelen. Partijen hebben ter illustratie daarvan een niet-limitatieve lijst aangeleverd van ongeveer 25 van dat soort bedrijven. 
	36. Luchtcompressoren zijn overwegend homogene producten. Vervangende onderdelen zijn veelal universeel bruikbaar voor de verschillende typen en merken luchtcompressoren. Producenten maken zelf vervangende onderdelen, maar er zijn ook bedrijven die geen luchtcompressoren produceren maar wel vervangende onderdelen. Partijen hebben ter illustratie daarvan een niet-limitatieve lijst aangeleverd van ongeveer 25 van dat soort bedrijven. 

	37. De homogeniteit van zowel luchtcompressoren als vervangende onderdelen maakt het mogelijk dat monteurs doorgaans luchtcompressoren van alle typen en merken kunnen onderhouden en 
	37. De homogeniteit van zowel luchtcompressoren als vervangende onderdelen maakt het mogelijk dat monteurs doorgaans luchtcompressoren van alle typen en merken kunnen onderhouden en 


	repareren. Dit is ook belangrijk voor leveranciers omdat ze zo hun marktaandeel kunnen uitbreiden. Bij de verkoop van een nieuwe luchtcompressor kunnen ze naast het onderhoud van de door hen geleverde luchtcompressor ook aanbieden het onderhoud van bij de eindafnemer reeds aanwezige luchtcompressoren van andere typen en merken voor hun rekening te nemen. 
	repareren. Dit is ook belangrijk voor leveranciers omdat ze zo hun marktaandeel kunnen uitbreiden. Bij de verkoop van een nieuwe luchtcompressor kunnen ze naast het onderhoud van de door hen geleverde luchtcompressor ook aanbieden het onderhoud van bij de eindafnemer reeds aanwezige luchtcompressoren van andere typen en merken voor hun rekening te nemen. 
	repareren. Dit is ook belangrijk voor leveranciers omdat ze zo hun marktaandeel kunnen uitbreiden. Bij de verkoop van een nieuwe luchtcompressor kunnen ze naast het onderhoud van de door hen geleverde luchtcompressor ook aanbieden het onderhoud van bij de eindafnemer reeds aanwezige luchtcompressoren van andere typen en merken voor hun rekening te nemen. 

	38. Uit het marktonderzoek blijkt dat de winstmarges op de verkoop van luchtcompressoren laag zijn en de markt redelijk verzadigd is in Nederland. Leveranciers zijn daarom op zoek naar langdurige relaties met hun eindafnemers. Zoals hiervoor beschreven, proberen ze zich onder andere te onderscheiden op het gebied van de aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers gaan vaak eerst naar hun aftermarket-dienstverlener als ze een nieuwe of vervangende luchtcompressor willen aanschaffen. De aftermarket geeft daarme
	38. Uit het marktonderzoek blijkt dat de winstmarges op de verkoop van luchtcompressoren laag zijn en de markt redelijk verzadigd is in Nederland. Leveranciers zijn daarom op zoek naar langdurige relaties met hun eindafnemers. Zoals hiervoor beschreven, proberen ze zich onder andere te onderscheiden op het gebied van de aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers gaan vaak eerst naar hun aftermarket-dienstverlener als ze een nieuwe of vervangende luchtcompressor willen aanschaffen. De aftermarket geeft daarme

	39. Eindafnemers die bij hun aankoopbeslissing over nieuwe luchtcompressoren de reputatie en prestaties van de leverancier op het gebied van aftermarket-dienstverlening meenemen zorgen dus voor meer concurrentie op de aftermarket. Uit marktonderzoek blijkt dat eindafnemers die niet tevreden zijn over de aftermarket-dienstverlening van de leverancier, eenvoudig de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere dienstverlener. De aan industriële luchtcompressoren onderliggende technologie is niet over
	39. Eindafnemers die bij hun aankoopbeslissing over nieuwe luchtcompressoren de reputatie en prestaties van de leverancier op het gebied van aftermarket-dienstverlening meenemen zorgen dus voor meer concurrentie op de aftermarket. Uit marktonderzoek blijkt dat eindafnemers die niet tevreden zijn over de aftermarket-dienstverlening van de leverancier, eenvoudig de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere dienstverlener. De aan industriële luchtcompressoren onderliggende technologie is niet over

	40. Prijs en kwaliteit spelen een belangrijke rol, zowel bij de aanschaf van luchtcompressoren als bij de aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers willen een zo laag mogelijke downtime, omdat de luchtcompressor vaak cruciaal is voor het productieproces. Daarom sluit een deel van deze eindafnemers een servicecontract af bij of kort na aanschaf van een luchtcompressor. Andere eindafnemers doen dit niet, bijvoorbeeld omdat hun productieproces minder afhankelijk is van de luchtcompressor of omdat een werknemer
	40. Prijs en kwaliteit spelen een belangrijke rol, zowel bij de aanschaf van luchtcompressoren als bij de aftermarket-dienstverlening. Eindafnemers willen een zo laag mogelijke downtime, omdat de luchtcompressor vaak cruciaal is voor het productieproces. Daarom sluit een deel van deze eindafnemers een servicecontract af bij of kort na aanschaf van een luchtcompressor. Andere eindafnemers doen dit niet, bijvoorbeeld omdat hun productieproces minder afhankelijk is van de luchtcompressor of omdat een werknemer


	Conclusie  
	41. Prijs is voor veel eindafnemers niet de enige concurrentieparameter. Gezien de cruciale rol in het (productie)proces, is de kwaliteit ook van groot belang. Dit zit enerzijds in de kwaliteit van het merk en type luchtcompressor en daarmee in de reputatie en prestaties van de producent ervan. Anderzijds wegen de reputatie en prestaties van de leverancier ook mee, met name waar het gaat over goed advies en een betrouwbare aftermarket-dienstverlening. Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen wat zwaarder 
	41. Prijs is voor veel eindafnemers niet de enige concurrentieparameter. Gezien de cruciale rol in het (productie)proces, is de kwaliteit ook van groot belang. Dit zit enerzijds in de kwaliteit van het merk en type luchtcompressor en daarmee in de reputatie en prestaties van de producent ervan. Anderzijds wegen de reputatie en prestaties van de leverancier ook mee, met name waar het gaat over goed advies en een betrouwbare aftermarket-dienstverlening. Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen wat zwaarder 
	41. Prijs is voor veel eindafnemers niet de enige concurrentieparameter. Gezien de cruciale rol in het (productie)proces, is de kwaliteit ook van groot belang. Dit zit enerzijds in de kwaliteit van het merk en type luchtcompressor en daarmee in de reputatie en prestaties van de producent ervan. Anderzijds wegen de reputatie en prestaties van de leverancier ook mee, met name waar het gaat over goed advies en een betrouwbare aftermarket-dienstverlening. Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen wat zwaarder 

	42. Deze conclusie dat prijs niet de enige concurrentieparameter is, is in lijn met het besluit van de Europese Commissie inzake Gardner Denver / Ingersoll Industrials (hierna: EC besluit GD/II).4 In randnummer 77 beschrijft de Commissie welke factoren voor eindafnemers het meest belangrijk zijn bij hun keuze. ‘Betrouwbaarheid van de leverancier’ en ‘hoge kwaliteit producten’ kwamen als meest belangrijke factoren uit het onderzoek. Daarna kwamen ‘goed onderhoud- en reparatienetwerk’ en ‘goed verkoop- en ins
	42. Deze conclusie dat prijs niet de enige concurrentieparameter is, is in lijn met het besluit van de Europese Commissie inzake Gardner Denver / Ingersoll Industrials (hierna: EC besluit GD/II).4 In randnummer 77 beschrijft de Commissie welke factoren voor eindafnemers het meest belangrijk zijn bij hun keuze. ‘Betrouwbaarheid van de leverancier’ en ‘hoge kwaliteit producten’ kwamen als meest belangrijke factoren uit het onderzoek. Daarna kwamen ‘goed onderhoud- en reparatienetwerk’ en ‘goed verkoop- en ins


	4 Gardner Denver/Ingersoll Industrials van 30 januari 2020, COMP/M.9503. 
	4 Gardner Denver/Ingersoll Industrials van 30 januari 2020, COMP/M.9503. 

	6.1.3 Systeemmarkt of aparte markten 
	43. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie kan het van belang zijn om vast te stellen of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten van enerzijds de distributie van industriële luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. Van een systeemmarkt kan sprake zijn indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de primaire en de secundaire markt, maar waarin de keuze van de gebruiker, in dit geval de eindafnemer, wordt bepaald door het geheel van hoofdprod
	43. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie kan het van belang zijn om vast te stellen of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten van enerzijds de distributie van industriële luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. Van een systeemmarkt kan sprake zijn indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de primaire en de secundaire markt, maar waarin de keuze van de gebruiker, in dit geval de eindafnemer, wordt bepaald door het geheel van hoofdprod
	43. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie kan het van belang zijn om vast te stellen of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten van enerzijds de distributie van industriële luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. Van een systeemmarkt kan sprake zijn indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de primaire en de secundaire markt, maar waarin de keuze van de gebruiker, in dit geval de eindafnemer, wordt bepaald door het geheel van hoofdprod

	44. Partijen zijn van mening dat er sprake is van aparte markten, een markt van distributie van luchtcompressoren en een markt van aftermarket-dienstverlening voor luchtcompressoren. Partijen verwijzen hierbij naar de beschikking Atlas Copco/ABAC van 8 februari 20075, waarin het Duitse Bundeskartellamt een markt voor levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor compressoren heeft afgebakend maar de exacte afbakening van deze productmarkt in het midden heeft gelaten. Daarnaast geven Partijen 
	44. Partijen zijn van mening dat er sprake is van aparte markten, een markt van distributie van luchtcompressoren en een markt van aftermarket-dienstverlening voor luchtcompressoren. Partijen verwijzen hierbij naar de beschikking Atlas Copco/ABAC van 8 februari 20075, waarin het Duitse Bundeskartellamt een markt voor levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor compressoren heeft afgebakend maar de exacte afbakening van deze productmarkt in het midden heeft gelaten. Daarnaast geven Partijen 

	45. De ACM heeft enerzijds aanwijzingen die spreken voor één systeemmarkt en anderzijds aanwijzingen die spreken voor aparte markten. Uit het marktonderzoek blijkt dat een deel van de eindafnemers bij of binnen twee jaar na aankoop van een luchtcompressor een servicecontract afsluit bij de leverancier bij wie zij de luchtcompressor gekocht hebben. Deze eindafnemers nemen prijs en kwaliteit van zowel de luchtcompressor als de aftermarket-dienstverlening nadrukkelijk mee in hun aankoopbeslissing. Dit is een a
	45. De ACM heeft enerzijds aanwijzingen die spreken voor één systeemmarkt en anderzijds aanwijzingen die spreken voor aparte markten. Uit het marktonderzoek blijkt dat een deel van de eindafnemers bij of binnen twee jaar na aankoop van een luchtcompressor een servicecontract afsluit bij de leverancier bij wie zij de luchtcompressor gekocht hebben. Deze eindafnemers nemen prijs en kwaliteit van zowel de luchtcompressor als de aftermarket-dienstverlening nadrukkelijk mee in hun aankoopbeslissing. Dit is een a

	46. Deze eindafnemers geven echter ook aan dat zij nadat de contracttermijn is verlopen eenvoudig kunnen overstappen naar een andere aanbieder van aftermarket-diensten. Dit kan het geval zijn indien zij ontevreden zijn over de prijs of de kwaliteit van de aftermarket-dienstverlening. Desgevraagd geven deze eindafnemers aan dit ook zeker te zullen doen indien de prijs toeneemt of de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. Uit het marktonderzoek blijkt daarnaast dat een deel van de eindafnemers geen service
	46. Deze eindafnemers geven echter ook aan dat zij nadat de contracttermijn is verlopen eenvoudig kunnen overstappen naar een andere aanbieder van aftermarket-diensten. Dit kan het geval zijn indien zij ontevreden zijn over de prijs of de kwaliteit van de aftermarket-dienstverlening. Desgevraagd geven deze eindafnemers aan dit ook zeker te zullen doen indien de prijs toeneemt of de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. Uit het marktonderzoek blijkt daarnaast dat een deel van de eindafnemers geen service
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	* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 

	Conclusie  
	47. Uit het bovenstaande volgt dat er aanwijzingen zijn voor zowel één systeemmarkt als voor aparte markten van enerzijds de distributie van luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. De ACM is van oordeel dat het in het midden kan worden gelaten of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. In het onderstaande gaat de ACM bij haar beoordeling uit van mogelijke aparte markten. In die situatie zijn de marktaande
	47. Uit het bovenstaande volgt dat er aanwijzingen zijn voor zowel één systeemmarkt als voor aparte markten van enerzijds de distributie van luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. De ACM is van oordeel dat het in het midden kan worden gelaten of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. In het onderstaande gaat de ACM bij haar beoordeling uit van mogelijke aparte markten. In die situatie zijn de marktaande
	47. Uit het bovenstaande volgt dat er aanwijzingen zijn voor zowel één systeemmarkt als voor aparte markten van enerzijds de distributie van luchtcompressoren en anderzijds de aftermarket-dienstverlening. De ACM is van oordeel dat het in het midden kan worden gelaten of sprake is van een systeemmarkt of van aparte markten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. In het onderstaande gaat de ACM bij haar beoordeling uit van mogelijke aparte markten. In die situatie zijn de marktaande


	6.1.4 Distributie van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland 
	48. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief als distributeur van industriële luchtcompressoren aan eindgebruikers in Nederland. Atlas Copco distribueert haar eigen luchtcompressoren via haar eigen 
	48. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief als distributeur van industriële luchtcompressoren aan eindgebruikers in Nederland. Atlas Copco distribueert haar eigen luchtcompressoren via haar eigen 
	48. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief als distributeur van industriële luchtcompressoren aan eindgebruikers in Nederland. Atlas Copco distribueert haar eigen luchtcompressoren via haar eigen 


	verkoopafdelingen. Geveke distribueert een breed assortiment industriële luchtcompressoren van verschillende producenten. LEWA houdt zich niet bezig met de distributie van luchtcompressoren. 
	verkoopafdelingen. Geveke distribueert een breed assortiment industriële luchtcompressoren van verschillende producenten. LEWA houdt zich niet bezig met de distributie van luchtcompressoren. 
	verkoopafdelingen. Geveke distribueert een breed assortiment industriële luchtcompressoren van verschillende producenten. LEWA houdt zich niet bezig met de distributie van luchtcompressoren. 

	49. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van distributie van industriële luchtcompressoren en dat er dus geen onderscheid naar type luchtcompressor gemaakt hoeft te worden. Partijen geven aan dat eindafnemers verwachten dat een leverancier een breed assortiment aan luchtcompressoren voert. Verder geven Partijen aan dat eindafnemers ook vaak advies inwinnen bij de leverancier over het type luchtcompressor dat zij nodig hebben. Een leverancier moet vervolgens ook in staat zijn om d
	49. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van distributie van industriële luchtcompressoren en dat er dus geen onderscheid naar type luchtcompressor gemaakt hoeft te worden. Partijen geven aan dat eindafnemers verwachten dat een leverancier een breed assortiment aan luchtcompressoren voert. Verder geven Partijen aan dat eindafnemers ook vaak advies inwinnen bij de leverancier over het type luchtcompressor dat zij nodig hebben. Een leverancier moet vervolgens ook in staat zijn om d

	50. Op basis hiervan en van het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er sprake is van een uniforme markt van distributie van industriële luchtcompressoren.6 Hoewel distributeurs kunnen verschillen in (de breedte van) hun productassortiment, richten zij zich naar de wensen van eindafnemers en voeren zij vaak een breed assortiment met industriële luchtcompressoren van verschillende merken en technologieën. Ook producenten van industriële luchtcompressoren voeren doorgaans een breed assortiment
	50. Op basis hiervan en van het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er sprake is van een uniforme markt van distributie van industriële luchtcompressoren.6 Hoewel distributeurs kunnen verschillen in (de breedte van) hun productassortiment, richten zij zich naar de wensen van eindafnemers en voeren zij vaak een breed assortiment met industriële luchtcompressoren van verschillende merken en technologieën. Ook producenten van industriële luchtcompressoren voeren doorgaans een breed assortiment

	51. Uit het marktonderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd volgen geen overtuigende aanwijzingen dat een nadere onderverdeling van de distributiemarkt naar bijvoorbeeld type of toegepaste technologie noodzakelijk is. Hoewel uit het marktonderzoek blijkt dat distributeurs en producenten verschillende keuzes maken bij het samenstellen van hun assortiment, is niet gebleken dat bepaalde productsegmenten alleen door één of enkele gespecialiseerde leveranciers worden aangeboden. 
	51. Uit het marktonderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd volgen geen overtuigende aanwijzingen dat een nadere onderverdeling van de distributiemarkt naar bijvoorbeeld type of toegepaste technologie noodzakelijk is. Hoewel uit het marktonderzoek blijkt dat distributeurs en producenten verschillende keuzes maken bij het samenstellen van hun assortiment, is niet gebleken dat bepaalde productsegmenten alleen door één of enkele gespecialiseerde leveranciers worden aangeboden. 

	52. Partijen zijn van mening dat de distributiemarkt waarschijnlijk nationaal is. De meeste leveranciers zijn actief in een specifiek geografisch gebied, aangezien de distributieovereenkomsten die producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een specifiek land. Leveranciers slaan de producten daarnaast vaak op in een centraal magazijn, vanwaar zij worden geleverd aan de eindafnemer. Verder hebben eindafnemers de neiging hun luchtcompressoren af te nemen van leveranciers die in hun eigen land zijn gev
	52. Partijen zijn van mening dat de distributiemarkt waarschijnlijk nationaal is. De meeste leveranciers zijn actief in een specifiek geografisch gebied, aangezien de distributieovereenkomsten die producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een specifiek land. Leveranciers slaan de producten daarnaast vaak op in een centraal magazijn, vanwaar zij worden geleverd aan de eindafnemer. Verder hebben eindafnemers de neiging hun luchtcompressoren af te nemen van leveranciers die in hun eigen land zijn gev

	53. In lijn met hetgeen Partijen stellen acht de ACM het aannemelijk dat de distributiemarkt ten minste nationaal in omvang is. Hoewel leveranciers vaak een regionale focus hebben, zijn er ook landelijk opererende distributeurs en producenten op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet gebleken dat er regionale markten zijn waar de omstandigheden wezenlijk afwijken. Mogelijk is de markt zelfs breder dan nationaal, omdat een aantal leveranciers in meerdere landen actief is. Bovendien koop
	53. In lijn met hetgeen Partijen stellen acht de ACM het aannemelijk dat de distributiemarkt ten minste nationaal in omvang is. Hoewel leveranciers vaak een regionale focus hebben, zijn er ook landelijk opererende distributeurs en producenten op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet gebleken dat er regionale markten zijn waar de omstandigheden wezenlijk afwijken. Mogelijk is de markt zelfs breder dan nationaal, omdat een aantal leveranciers in meerdere landen actief is. Bovendien koop


	6 Hiertoe behoren ook aanverwante producten, zoals stikstofgenerators, drogers en filters. 
	6 Hiertoe behoren ook aanverwante producten, zoals stikstofgenerators, drogers en filters. 

	6.1.5 Aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren 
	54. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op het gebied van aftermarket-dienstverlening voor alle soorten industriële luchtcompressoren. LEWA levert geen aftermarket-diensten voor industriële luchtcompressoren. 
	54. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op het gebied van aftermarket-dienstverlening voor alle soorten industriële luchtcompressoren. LEWA levert geen aftermarket-diensten voor industriële luchtcompressoren. 
	54. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op het gebied van aftermarket-dienstverlening voor alle soorten industriële luchtcompressoren. LEWA levert geen aftermarket-diensten voor industriële luchtcompressoren. 

	55. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Partijen verwijzen daarvoor naar de beschikking inzake Atlas Copco/ABAC van 8 februari 2007 van het Duitse Bundeskartellamt.7 Daarin is een markt voor de levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor compressoren afgebakend, maar is de exacte afbakening van deze productmarkt uiteindelijk opengelaten. Partijen stellen verder dat industriële luchtcompressoren 
	55. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Partijen verwijzen daarvoor naar de beschikking inzake Atlas Copco/ABAC van 8 februari 2007 van het Duitse Bundeskartellamt.7 Daarin is een markt voor de levering van services, reserveonderdelen en accessoires voor compressoren afgebakend, maar is de exacte afbakening van deze productmarkt uiteindelijk opengelaten. Partijen stellen verder dat industriële luchtcompressoren 

	56. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er een uniforme markt bestaat van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, worden de aan luchtcompressoren onderliggende technologieën niet als overmatig complex, en als universeel en vrij breed toepasbaar beschouwd. Dit maakt dat aanbieders relatief eenvoudig in staat zijn om deze dienstverlening voor verschillende typen luchtcompressoren uit te voeren. Uit het 
	56. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er een uniforme markt bestaat van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, worden de aan luchtcompressoren onderliggende technologieën niet als overmatig complex, en als universeel en vrij breed toepasbaar beschouwd. Dit maakt dat aanbieders relatief eenvoudig in staat zijn om deze dienstverlening voor verschillende typen luchtcompressoren uit te voeren. Uit het 

	57. Partijen zijn van mening dat de geografische omvang van deze markt waarschijnlijk nationaal is. Partijen verwijzen hiervoor opnieuw naar de beschikking inzake Atlas Copco/ABAC van het Duitse Bundeskartellamt. De geografische nabijheid van de leverancier en een snelle dienstverlening worden daarin van groot belang geacht voor de afnemers. 
	57. Partijen zijn van mening dat de geografische omvang van deze markt waarschijnlijk nationaal is. Partijen verwijzen hiervoor opnieuw naar de beschikking inzake Atlas Copco/ABAC van het Duitse Bundeskartellamt. De geografische nabijheid van de leverancier en een snelle dienstverlening worden daarin van groot belang geacht voor de afnemers. 

	58. De ACM acht het aannemelijk dat de geografische omvang van de markt waarschijnlijk nationaal is, aangezien uit het marktonderzoek is gebleken dat nabijheid van de dienstverlener en daarmee de snelheid van dienstverlening een belangrijke rol speelt. Dit wordt ook bevestigd door de beschikking van het Duitse Bundeskartellamt. Hoewel dienstverleners vaak een regionale focus hebben, zijn er ook landelijk opererende partijen op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet gebleken dat er regi
	58. De ACM acht het aannemelijk dat de geografische omvang van de markt waarschijnlijk nationaal is, aangezien uit het marktonderzoek is gebleken dat nabijheid van de dienstverlener en daarmee de snelheid van dienstverlening een belangrijke rol speelt. Dit wordt ook bevestigd door de beschikking van het Duitse Bundeskartellamt. Hoewel dienstverleners vaak een regionale focus hebben, zijn er ook landelijk opererende partijen op de markt aanwezig. Uit het marktonderzoek van de ACM is niet gebleken dat er regi
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	6.1.6 Conclusie industriële luchtcompressoren 
	59. Op grond van het voorgaande, neemt de ACM als uitgangspunt dat de markten van distributie en van aftermarket-dienstverlening uniform en (minimaal) nationaal zijn. 
	59. Op grond van het voorgaande, neemt de ACM als uitgangspunt dat de markten van distributie en van aftermarket-dienstverlening uniform en (minimaal) nationaal zijn. 
	59. Op grond van het voorgaande, neemt de ACM als uitgangspunt dat de markten van distributie en van aftermarket-dienstverlening uniform en (minimaal) nationaal zijn. 


	6.2 Horizontale gevolgen op de distributiemarkt van industriële luchtcompressoren 
	6.2.1 Inleiding 
	60. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de distributiemarkt van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt verslechtert. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit kan zich voordoen als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt. 
	60. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de distributiemarkt van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt verslechtert. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit kan zich voordoen als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt. 
	60. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de distributiemarkt van industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt verslechtert. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit kan zich voordoen als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt. 


	6.2.2 Standpunt Partijen 
	61. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van de ondernemingen die actief zijn op de markt van distributie van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 
	61. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van de ondernemingen die actief zijn op de markt van distributie van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 
	61. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van de ondernemingen die actief zijn op de markt van distributie van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 


	 
	Onderneming  
	Onderneming  
	Onderneming  
	Onderneming  
	Onderneming  

	Geschatte omzet x 1.000.000 
	Geschatte omzet x 1.000.000 

	Geschat marktaandeel (%) 
	Geschat marktaandeel (%) 



	Geveke 
	Geveke 
	Geveke 
	Geveke 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Atlas Copco 
	Atlas Copco 
	Atlas Copco 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 20-30] 
	[vertrouwelijk: 20-30] 


	Geveke + Atlas Copco 
	Geveke + Atlas Copco 
	Geveke + Atlas Copco 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 30-40] 
	[vertrouwelijk: 30-40] 


	Gardner Denver/Ingersoll Rand 
	Gardner Denver/Ingersoll Rand 
	Gardner Denver/Ingersoll Rand 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 10-20] 
	[vertrouwelijk: 10-20] 


	Aerzen 
	Aerzen 
	Aerzen 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 10-20] 
	[vertrouwelijk: 10-20] 


	Kaeser 
	Kaeser 
	Kaeser 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Berko 
	Berko 
	Berko 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Boge 
	Boge 
	Boge 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Overig 
	Overig 
	Overig 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: (10-20)] 
	[vertrouwelijk: (10-20)] 


	Totaal 
	Totaal 
	Totaal 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	100 
	100 




	 
	62. Omdat er volgens Partijen geen cijfers over de hele distributiemarkt van industriële luchtcompressoren voorhanden zijn, hebben Partijen de inschatting in bovenstaande tabel gebaseerd op gegevens van brancheorganisatie FEDA en op eigen marktkennis.  
	62. Omdat er volgens Partijen geen cijfers over de hele distributiemarkt van industriële luchtcompressoren voorhanden zijn, hebben Partijen de inschatting in bovenstaande tabel gebaseerd op gegevens van brancheorganisatie FEDA en op eigen marktkennis.  
	62. Omdat er volgens Partijen geen cijfers over de hele distributiemarkt van industriële luchtcompressoren voorhanden zijn, hebben Partijen de inschatting in bovenstaande tabel gebaseerd op gegevens van brancheorganisatie FEDA en op eigen marktkennis.  

	63. Partijen zijn van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 30-40]% geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe drie argumenten aan. Ten eerste is het volgens Partijen aannemelijk dat één producent de bestaande distributieovereenkomst voor luchtcompressoren met Geveke zal opzeggen en zal kiezen voor een ander distributiekanaal. Dit is het gevolg van een ‘change of control’ bepaling die vaak in contracten is opgenomen. Dit leidt ertoe dat het marktaandeel va
	63. Partijen zijn van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 30-40]% geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe drie argumenten aan. Ten eerste is het volgens Partijen aannemelijk dat één producent de bestaande distributieovereenkomst voor luchtcompressoren met Geveke zal opzeggen en zal kiezen voor een ander distributiekanaal. Dit is het gevolg van een ‘change of control’ bepaling die vaak in contracten is opgenomen. Dit leidt ertoe dat het marktaandeel va

	64. Ten tweede geven de marktaandelen volgens Partijen niet per se de marktmacht weer. De distributiemarkt is uiterst competitief en de winstmarges zijn klein. Eindafnemers zijn uiterst gevoelig voor prijsverhogingen en kunnen in dat geval eenvoudig van leverancier veranderen. 
	64. Ten tweede geven de marktaandelen volgens Partijen niet per se de marktmacht weer. De distributiemarkt is uiterst competitief en de winstmarges zijn klein. Eindafnemers zijn uiterst gevoelig voor prijsverhogingen en kunnen in dat geval eenvoudig van leverancier veranderen. 

	65. Ten derde zijn volgens Partijen de barrières voor het betreden van de markt laag. De aanwezigheid van sterke concurrenten (reeds op de markt aanwezige distributeurs en producenten) en de dreiging van nieuwkomers op de markt zorgt voor aanzienlijke concurrentiedruk die elke poging om prijzen te verhogen of kwaliteit te verlagen doet mislukken. Uitbreiding van het assortiment door bestaande 
	65. Ten derde zijn volgens Partijen de barrières voor het betreden van de markt laag. De aanwezigheid van sterke concurrenten (reeds op de markt aanwezige distributeurs en producenten) en de dreiging van nieuwkomers op de markt zorgt voor aanzienlijke concurrentiedruk die elke poging om prijzen te verhogen of kwaliteit te verlagen doet mislukken. Uitbreiding van het assortiment door bestaande 


	leveranciers is eenvoudig, aangezien het benodigde personeel al aanwezig is. Het kost niet veel tijd om ervaren medewerkers de specificaties van een uitbreiding van het assortiment aan te leren. Hoewel het momenteel lastiger is om technisch geschoold personeel aan te trekken, zijn daar wel verschillende mogelijkheden voor zoals het werven van afgestudeerden, trainees of het inzetten van professionele recruiters. 
	leveranciers is eenvoudig, aangezien het benodigde personeel al aanwezig is. Het kost niet veel tijd om ervaren medewerkers de specificaties van een uitbreiding van het assortiment aan te leren. Hoewel het momenteel lastiger is om technisch geschoold personeel aan te trekken, zijn daar wel verschillende mogelijkheden voor zoals het werven van afgestudeerden, trainees of het inzetten van professionele recruiters. 
	leveranciers is eenvoudig, aangezien het benodigde personeel al aanwezig is. Het kost niet veel tijd om ervaren medewerkers de specificaties van een uitbreiding van het assortiment aan te leren. Hoewel het momenteel lastiger is om technisch geschoold personeel aan te trekken, zijn daar wel verschillende mogelijkheden voor zoals het werven van afgestudeerden, trainees of het inzetten van professionele recruiters. 


	6.2.3 Beoordeling ACM 
	66. Om te beginnen constateert de ACM dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de berekening van het gezamenlijke marktaandeel van Partijen een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op incomplete cijfers van de brancheorganisatie en op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting van het marktaandeel leiden is niet met zekerheid te zeggen. Het staat echter wel vast dat Atlas Copco n
	66. Om te beginnen constateert de ACM dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de berekening van het gezamenlijke marktaandeel van Partijen een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op incomplete cijfers van de brancheorganisatie en op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting van het marktaandeel leiden is niet met zekerheid te zeggen. Het staat echter wel vast dat Atlas Copco n
	66. Om te beginnen constateert de ACM dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de berekening van het gezamenlijke marktaandeel van Partijen een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op incomplete cijfers van de brancheorganisatie en op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting van het marktaandeel leiden is niet met zekerheid te zeggen. Het staat echter wel vast dat Atlas Copco n

	67. Voor Europees en wereldwijd opererende producenten is Nederland een relatief kleine afzetmarkt. Op Europese of wereldwijde schaal verandert de voorgenomen concentratie nagenoeg niets. Tijdens het marktonderzoek zeiden de meeste producenten daarom goed in staat te zijn op korte termijn de productie op te voeren als er vanuit Nederland meer vraag naar hun luchtcompressoren komt, bijvoorbeeld als reactie op een prijsverhoging door Partijen.  
	67. Voor Europees en wereldwijd opererende producenten is Nederland een relatief kleine afzetmarkt. Op Europese of wereldwijde schaal verandert de voorgenomen concentratie nagenoeg niets. Tijdens het marktonderzoek zeiden de meeste producenten daarom goed in staat te zijn op korte termijn de productie op te voeren als er vanuit Nederland meer vraag naar hun luchtcompressoren komt, bijvoorbeeld als reactie op een prijsverhoging door Partijen.  

	68. In het EC besluit GD/II komt de Commissie tot een vergelijkbare conclusie. Producenten beschikken over voldoende mogelijkheden om hun producten aan eindafnemers te leveren. Dit kan bijvoorbeeld via bestaande distributeurs of via onlineverkoop. Het reeds beschikbaar hebben van een nationaal distributie- en/of servicenetwerk is daarvoor geen vereiste. Het hebben van een dergelijk netwerk is niet de enige en ook niet de belangrijkste factor waar producenten op kunnen concurreren. 
	68. In het EC besluit GD/II komt de Commissie tot een vergelijkbare conclusie. Producenten beschikken over voldoende mogelijkheden om hun producten aan eindafnemers te leveren. Dit kan bijvoorbeeld via bestaande distributeurs of via onlineverkoop. Het reeds beschikbaar hebben van een nationaal distributie- en/of servicenetwerk is daarvoor geen vereiste. Het hebben van een dergelijk netwerk is niet de enige en ook niet de belangrijkste factor waar producenten op kunnen concurreren. 

	69. Er is een groot aantal concurrenten actief op de wereldwijde markt van luchtcompressoren. Behalve van de reeds op de Nederlandse markt aanwezige producenten, ondervinden Partijen dus ook concurrentiedruk vanuit potentiële toetreding van nieuwe concurrenten. Deze potentiële concurrenten moeten immers in staat worden geacht, ondanks het nu nog ontbreken van aanwezigheid op de Nederlandse markt, hun producten binnen afzienbare tijd aan Nederlandse eindafnemers te kunnen leveren. Hoewel het openen van nieuw
	69. Er is een groot aantal concurrenten actief op de wereldwijde markt van luchtcompressoren. Behalve van de reeds op de Nederlandse markt aanwezige producenten, ondervinden Partijen dus ook concurrentiedruk vanuit potentiële toetreding van nieuwe concurrenten. Deze potentiële concurrenten moeten immers in staat worden geacht, ondanks het nu nog ontbreken van aanwezigheid op de Nederlandse markt, hun producten binnen afzienbare tijd aan Nederlandse eindafnemers te kunnen leveren. Hoewel het openen van nieuw

	70. De bij luchtcompressoren toegepaste technologieën zijn universeel. Distributeurs kunnen daarom hun assortiment relatief eenvoudig herpositioneren en uitbreiden door een breder assortiment af te nemen van producenten of door bij meer producenten af te gaan nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook producenten uit Turkije of China zijn. Beperkende factoren daarbij zijn onder andere de aanwezigheid van voldoende financiële middelen en goed opgeleid personeel. Uit het marktonderzoek volgt echter niet dat deze fact
	70. De bij luchtcompressoren toegepaste technologieën zijn universeel. Distributeurs kunnen daarom hun assortiment relatief eenvoudig herpositioneren en uitbreiden door een breder assortiment af te nemen van producenten of door bij meer producenten af te gaan nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook producenten uit Turkije of China zijn. Beperkende factoren daarbij zijn onder andere de aanwezigheid van voldoende financiële middelen en goed opgeleid personeel. Uit het marktonderzoek volgt echter niet dat deze fact

	71. Omdat uit het marktonderzoek is gebleken dat de gewenste specificaties van de eindafnemer meestal met verschillende merken en typen luchtcompressoren kunnen worden ingevuld, kunnen andere leveranciers ook na de voorgenomen concentratie voldoende concurrentiedruk op Partijen blijven uitoefenen. Eindafnemers hebben immers mogelijkheden om naar een andere leverancier over te stappen. In het EC besluit GD/II komt de Commissie ook tot die conclusie. Eindafnemers 
	71. Omdat uit het marktonderzoek is gebleken dat de gewenste specificaties van de eindafnemer meestal met verschillende merken en typen luchtcompressoren kunnen worden ingevuld, kunnen andere leveranciers ook na de voorgenomen concentratie voldoende concurrentiedruk op Partijen blijven uitoefenen. Eindafnemers hebben immers mogelijkheden om naar een andere leverancier over te stappen. In het EC besluit GD/II komt de Commissie ook tot die conclusie. Eindafnemers 


	hebben voldoende alternatieven om over te stappen in het geval van een prijsverhoging en een deel heeft dit in het verleden al gedaan. 
	hebben voldoende alternatieven om over te stappen in het geval van een prijsverhoging en een deel heeft dit in het verleden al gedaan. 
	hebben voldoende alternatieven om over te stappen in het geval van een prijsverhoging en een deel heeft dit in het verleden al gedaan. 

	72. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de markt van distributie van industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn met de bovengenoemde constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen dat er sprake is van flinke concurrentiedruk. 
	72. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de markt van distributie van industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn met de bovengenoemde constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen dat er sprake is van flinke concurrentiedruk. 

	73. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie de concurrentie negatief beïnvloedt op de markt van distributie van industriële luchtcompressoren. Partijen ondervinden op deze markt voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in staat hun prijzen winstgevend te verhogen of hun aanbod op de
	73. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie de concurrentie negatief beïnvloedt op de markt van distributie van industriële luchtcompressoren. Partijen ondervinden op deze markt voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in staat hun prijzen winstgevend te verhogen of hun aanbod op de


	6.2.4 Conclusie 
	74. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van distributie van industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	74. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van distributie van industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	74. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van distributie van industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 


	6.3 Horizontale gevolgen op de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren 
	6.3.1 Inleiding 
	75. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt kan verslechteren. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit doet zich voor als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt
	75. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt kan verslechteren. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit doet zich voor als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt
	75. Atlas Copco en Geveke zijn beide actief op de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie het effect kan hebben dat het aanbod op deze markt kan verslechteren. Deze verslechtering kan zich mogelijk uiten in een verhoging van de prijzen of een vermindering van de kwaliteit van het aanbod. Dit doet zich voor als Partijen onvoldoende concurrentiedruk ervaren van andere aanbieders op deze markt


	6.3.2 Standpunt Partijen 
	76. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van ondernemingen die actief zijn op de markt van aftermarket-dienstverlening van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 
	76. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van ondernemingen die actief zijn op de markt van aftermarket-dienstverlening van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 
	76. Partijen hebben een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van ondernemingen die actief zijn op de markt van aftermarket-dienstverlening van luchtcompressoren aan eindafnemers in Nederland: 


	 
	Onderneming 
	Onderneming 
	Onderneming 
	Onderneming 
	Onderneming 

	Geschatte omzet x 1.000.000 
	Geschatte omzet x 1.000.000 

	Geschat marktaandeel (%) 
	Geschat marktaandeel (%) 



	Geveke 
	Geveke 
	Geveke 
	Geveke 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Atlas Copco 
	Atlas Copco 
	Atlas Copco 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 30-40] 
	[vertrouwelijk: 30-40] 


	Geveke + Atlas Copco 
	Geveke + Atlas Copco 
	Geveke + Atlas Copco 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 40-50] 
	[vertrouwelijk: 40-50] 


	Kaeser 
	Kaeser 
	Kaeser 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Gardner Denver/Ingersoll Rand 
	Gardner Denver/Ingersoll Rand 
	Gardner Denver/Ingersoll Rand 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Berko 
	Berko 
	Berko 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Aerzen 
	Aerzen 
	Aerzen 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Boge 
	Boge 
	Boge 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 




	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 
	Airpress/VRB Friesland 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: 0-10] 
	[vertrouwelijk: 0-10] 


	Overig 
	Overig 
	Overig 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	[vertrouwelijk: (30-40)] 
	[vertrouwelijk: (30-40)] 


	Totaal 
	Totaal 
	Totaal 

	[vertrouwelijk] 
	[vertrouwelijk] 

	100 
	100 




	 
	77. Partijen zijn evenwel van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 40-50]% geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe een drietal argumenten aan. Ten eerste menen Partijen dat het aannemelijk is dat ten minste één producent de bestaande distributieovereenkomst met Geveke zal opzeggen. Volgens Partijen valt dan te verwachten dat ten minste een deel van de eindafnemers van Geveke zullen overstappen naar andere leveranciers en niet alleen hun luchtcompressor
	77. Partijen zijn evenwel van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 40-50]% geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe een drietal argumenten aan. Ten eerste menen Partijen dat het aannemelijk is dat ten minste één producent de bestaande distributieovereenkomst met Geveke zal opzeggen. Volgens Partijen valt dan te verwachten dat ten minste een deel van de eindafnemers van Geveke zullen overstappen naar andere leveranciers en niet alleen hun luchtcompressor
	77. Partijen zijn evenwel van mening dat het gezamenlijke marktaandeel van [vertrouwelijk: 40-50]% geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren. Partijen voeren daartoe een drietal argumenten aan. Ten eerste menen Partijen dat het aannemelijk is dat ten minste één producent de bestaande distributieovereenkomst met Geveke zal opzeggen. Volgens Partijen valt dan te verwachten dat ten minste een deel van de eindafnemers van Geveke zullen overstappen naar andere leveranciers en niet alleen hun luchtcompressor

	78. Ten tweede is de markt volgens Partijen uitermate competitief, omdat alle leveranciers en onafhankelijke dienstverleners in staat zijn om elke soort luchtcompressor te onderhouden. Onderhoudsdiensten en reserveonderdelen hoeven niet bij de leverancier te worden afgenomen. Men kan hiervoor terecht bij een groot aantal dienstverleners. Dit zorgt voor voldoende concurrentiedruk, omdat eindafnemers eenvoudig van leverancier kunnen veranderen. De gevolgen daarvan kunnen verder gaan dan alleen de aftermarket-
	78. Ten tweede is de markt volgens Partijen uitermate competitief, omdat alle leveranciers en onafhankelijke dienstverleners in staat zijn om elke soort luchtcompressor te onderhouden. Onderhoudsdiensten en reserveonderdelen hoeven niet bij de leverancier te worden afgenomen. Men kan hiervoor terecht bij een groot aantal dienstverleners. Dit zorgt voor voldoende concurrentiedruk, omdat eindafnemers eenvoudig van leverancier kunnen veranderen. De gevolgen daarvan kunnen verder gaan dan alleen de aftermarket-

	79. Ten derde zijn eindafnemers prijsgevoelig en veranderen zij regelmatig van dienstverlener om geld te besparen, aldus Partijen. Dat een eindafnemer doorgaans gebruik maakt van de aftermarket-dienstverlening van de leverancier van de luchtcompressor doet daar niet aan af. Indien de eindafnemer niet tevreden is over de dienstverlening, zal zij overstappen naar een andere dienstverlener. De prijzen maar ook de prestaties en vakmanschap van de dienstverlener zijn daarbij doorslaggevend. 
	79. Ten derde zijn eindafnemers prijsgevoelig en veranderen zij regelmatig van dienstverlener om geld te besparen, aldus Partijen. Dat een eindafnemer doorgaans gebruik maakt van de aftermarket-dienstverlening van de leverancier van de luchtcompressor doet daar niet aan af. Indien de eindafnemer niet tevreden is over de dienstverlening, zal zij overstappen naar een andere dienstverlener. De prijzen maar ook de prestaties en vakmanschap van de dienstverlener zijn daarbij doorslaggevend. 


	6.3.3 Beoordeling ACM 
	80. Op basis van de door Partijen geleverde informatie, komt het gezamenlijke marktaandeel op deze markt na de concentratie uit op [vertrouwelijk: 40-50]%. De ACM constateert evenwel dat ook hier de cijfers die ten grondslag liggen aan het door Partijen berekende gezamenlijke marktaandeel een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting leiden i
	80. Op basis van de door Partijen geleverde informatie, komt het gezamenlijke marktaandeel op deze markt na de concentratie uit op [vertrouwelijk: 40-50]%. De ACM constateert evenwel dat ook hier de cijfers die ten grondslag liggen aan het door Partijen berekende gezamenlijke marktaandeel een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting leiden i
	80. Op basis van de door Partijen geleverde informatie, komt het gezamenlijke marktaandeel op deze markt na de concentratie uit op [vertrouwelijk: 40-50]%. De ACM constateert evenwel dat ook hier de cijfers die ten grondslag liggen aan het door Partijen berekende gezamenlijke marktaandeel een hoge mate van onzekerheid kennen. Er zijn geen betrouwbare cijfers over deze markt voorhanden. Daarom hebben Partijen zich moeten baseren op eigen inschattingen. Of deze tot een onderschatting of overschatting leiden i

	81. Uit het marktonderzoek volgt dat de meeste leveranciers alle typen en merken luchtcompressoren kunnen onderhouden en repareren. Luchtcompressoren lijken immers veel op elkaar. Daardoor zijn er, naast leveranciers van industriële luchtcompressoren, ook nog een groot aantal bedrijven op de aftermarket aanwezig die zelf geen luchtcompressoren leveren. Deze onafhankelijke dienstverleners bieden een breed scala aan aftermarket-dienstverlening en dragen bij aan de concurrentiedruk op deze markt. In totaal zij
	81. Uit het marktonderzoek volgt dat de meeste leveranciers alle typen en merken luchtcompressoren kunnen onderhouden en repareren. Luchtcompressoren lijken immers veel op elkaar. Daardoor zijn er, naast leveranciers van industriële luchtcompressoren, ook nog een groot aantal bedrijven op de aftermarket aanwezig die zelf geen luchtcompressoren leveren. Deze onafhankelijke dienstverleners bieden een breed scala aan aftermarket-dienstverlening en dragen bij aan de concurrentiedruk op deze markt. In totaal zij

	82. Het komt voor dat eindklanten servicecontracten afsluiten voor hun industriële luchtcompressoren. Deze servicecontracten zijn meestal niet exclusief en worden vaak afgesloten met de initiële leverancier. Servicecontracten worden meestal voor enkele jaren afgesloten, met daarin de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging. Eindafnemers die ontevreden zijn over het aanbod van hun leverancier, kunnen dus binnen afzienbare tijd overstappen naar een andere dienstverlener. Dat 
	82. Het komt voor dat eindklanten servicecontracten afsluiten voor hun industriële luchtcompressoren. Deze servicecontracten zijn meestal niet exclusief en worden vaak afgesloten met de initiële leverancier. Servicecontracten worden meestal voor enkele jaren afgesloten, met daarin de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging. Eindafnemers die ontevreden zijn over het aanbod van hun leverancier, kunnen dus binnen afzienbare tijd overstappen naar een andere dienstverlener. Dat 


	maakt onder andere dat eindafnemers zich over het algemeen weinig zorgen maken over deze voorgenomen overname, blijkt uit het marktonderzoek. 
	maakt onder andere dat eindafnemers zich over het algemeen weinig zorgen maken over deze voorgenomen overname, blijkt uit het marktonderzoek. 
	maakt onder andere dat eindafnemers zich over het algemeen weinig zorgen maken over deze voorgenomen overname, blijkt uit het marktonderzoek. 

	83. Uit de marktgesprekken bleek dat eindafnemers ook daadwerkelijk overstappen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de kwaliteit van dienstverlening niet meer naar tevredenheid van de eindafnemer is, of als de eindafnemer de prijs voor de geleverde diensten te hoog vindt. Een langdurige relatie tussen leverancier en eindafnemer vergroot de kans dat die eindafnemer ook in de toekomst luchtcompressoren blijft afnemen bij die leverancier. Een leverancier zal hier rekening mee houden bij het aanbieden van aftermarket
	83. Uit de marktgesprekken bleek dat eindafnemers ook daadwerkelijk overstappen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de kwaliteit van dienstverlening niet meer naar tevredenheid van de eindafnemer is, of als de eindafnemer de prijs voor de geleverde diensten te hoog vindt. Een langdurige relatie tussen leverancier en eindafnemer vergroot de kans dat die eindafnemer ook in de toekomst luchtcompressoren blijft afnemen bij die leverancier. Een leverancier zal hier rekening mee houden bij het aanbieden van aftermarket

	84. Uit het marktonderzoek blijkt verder dat de bij luchtcompressoren toegepaste technologieën universeel zijn en dat de benodigde kennis om onderhoud te plegen aan industriële luchtcompressoren eenvoudig te verkrijgen is. Hierdoor is toetreding mogelijk, omdat onafhankelijke dienstverleners die nu nog geen aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aanbieden, eenvoudig hun aanbod met deze service kunnen uitbreiden. Hierdoor ondervinden Partijen concurrentiedruk van potentiële toetreders
	84. Uit het marktonderzoek blijkt verder dat de bij luchtcompressoren toegepaste technologieën universeel zijn en dat de benodigde kennis om onderhoud te plegen aan industriële luchtcompressoren eenvoudig te verkrijgen is. Hierdoor is toetreding mogelijk, omdat onafhankelijke dienstverleners die nu nog geen aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aanbieden, eenvoudig hun aanbod met deze service kunnen uitbreiden. Hierdoor ondervinden Partijen concurrentiedruk van potentiële toetreders

	85. Omdat de bij industriële luchtcompressoren toegepaste technologie universeel is, kunnen onafhankelijke dienstverleners die al wel aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aanbieden, eenvoudig hun aanbod uitbreiden met aftermarket-dienstverlening voor andere typen en/of merken luchtcompressoren, wanneer de vraag naar deze diensten toeneemt. 
	85. Omdat de bij industriële luchtcompressoren toegepaste technologie universeel is, kunnen onafhankelijke dienstverleners die al wel aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aanbieden, eenvoudig hun aanbod uitbreiden met aftermarket-dienstverlening voor andere typen en/of merken luchtcompressoren, wanneer de vraag naar deze diensten toeneemt. 

	86. Zoals hiervoor beschreven, hebben producenten aangegeven op korte termijn de productie van compressoren op te kunnen voeren als er meer vraag naar hun luchtcompressoren komt. Uit marktgesprekken blijkt verder dat eindafnemers van hun leverancier verwachten dat de leverancier ook aftermarket-diensten voor de geleverde compressor kan aanbieden. Deze leveranciers zullen hierdoor ook in staat moeten zijn om hun aanbod van aftermarket-diensten op te schalen. 
	86. Zoals hiervoor beschreven, hebben producenten aangegeven op korte termijn de productie van compressoren op te kunnen voeren als er meer vraag naar hun luchtcompressoren komt. Uit marktgesprekken blijkt verder dat eindafnemers van hun leverancier verwachten dat de leverancier ook aftermarket-diensten voor de geleverde compressor kan aanbieden. Deze leveranciers zullen hierdoor ook in staat moeten zijn om hun aanbod van aftermarket-diensten op te schalen. 

	87. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt verder dat reserveonderdelen voor industriële luchtcompressoren vaak onderling uitwisselbaar zijn. Reserveonderdelen die nodig zijn voor onderhoud zijn beschikbaar op de markt en kunnen rechtstreeks gekocht worden bij de producent of distributeur. Daarnaast bestaan er meerdere producenten van onderdelen die zelf geen leverancier van compressoren zijn, waarvan onderdelen afgenomen kunnen worden. 
	87. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt verder dat reserveonderdelen voor industriële luchtcompressoren vaak onderling uitwisselbaar zijn. Reserveonderdelen die nodig zijn voor onderhoud zijn beschikbaar op de markt en kunnen rechtstreeks gekocht worden bij de producent of distributeur. Daarnaast bestaan er meerdere producenten van onderdelen die zelf geen leverancier van compressoren zijn, waarvan onderdelen afgenomen kunnen worden. 

	88. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de mogelijke markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn met de bovengenoemde constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen dat er sprake is van flinke concurrentiedruk. 
	88. De ACM merkt verder op dat uit het marktonderzoek volgt dat de winstmarges op de mogelijke markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren laag zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake is van flinke concurrentie op deze markt. Die verklaring is in lijn met de bovengenoemde constateringen uit het marktonderzoek van de ACM, die er ook op wijzen dat er sprake is van flinke concurrentiedruk. 

	89. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot concurrentieproblemen op de aftermarket leidt. Partijen ondervinden ook op de mogelijke markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in staat hun prijzen winstgevend 
	89. De ACM acht het op basis van bovenstaande niet waarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie tot concurrentieproblemen op de aftermarket leidt. Partijen ondervinden ook op de mogelijke markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren voldoende concurrentiedruk door een combinatie van sterke (wereldwijd opererende) concurrenten, potentiële toetreding en overstapmogelijkheden van eindafnemers. Vanwege de concurrentie op de markt zijn Partijen niet in staat hun prijzen winstgevend 


	6.3.4 Conclusie 
	90. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	90. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 
	90. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op (een deel van) de markt van aftermarket-dienstverlening voor industriële luchtcompressoren aan Nederlandse eindafnemers op significante wijze zou kunnen belemmeren. 


	6.4 Verticale gevolgen luchtcompressoren: bronafscherming 
	6.4.1 Inleiding 
	91. Volgens de Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies van de Europese Commissie8 (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale fusies) kan sprake zijn van bronafscherming wanneer een leverancier integreert met een belangrijke producent op de bovenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de bovenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot haar eigen bovenwaartse producten of diensten te beperken voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten op de beneden
	91. Volgens de Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies van de Europese Commissie8 (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale fusies) kan sprake zijn van bronafscherming wanneer een leverancier integreert met een belangrijke producent op de bovenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de bovenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot haar eigen bovenwaartse producten of diensten te beperken voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten op de beneden
	91. Volgens de Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies van de Europese Commissie8 (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale fusies) kan sprake zijn van bronafscherming wanneer een leverancier integreert met een belangrijke producent op de bovenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de bovenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot haar eigen bovenwaartse producten of diensten te beperken voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten op de beneden

	92. Na de voorgenomen overname van Geveke zou Atlas Copco bronafschermingsstrategieën kunnen gaan hanteren die kunnen leiden tot concurrentieschade. De ACM noemt hieronder een aantal (niet-limitatieve) voorbeelden van mogelijke bronafschermingsstrategieën: 
	92. Na de voorgenomen overname van Geveke zou Atlas Copco bronafschermingsstrategieën kunnen gaan hanteren die kunnen leiden tot concurrentieschade. De ACM noemt hieronder een aantal (niet-limitatieve) voorbeelden van mogelijke bronafschermingsstrategieën: 


	8 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen. (2008/C265/10) 
	8 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen. (2008/C265/10) 

	 
	- Atlas Copco kan besluiten geen luchtcompressoren meer te leveren aan concurrenten van Geveke en voortaan uitsluitend Geveke gebruiken als (derden-)distributeur; 
	- Atlas Copco kan besluiten geen luchtcompressoren meer te leveren aan concurrenten van Geveke en voortaan uitsluitend Geveke gebruiken als (derden-)distributeur; 
	- Atlas Copco kan besluiten geen luchtcompressoren meer te leveren aan concurrenten van Geveke en voortaan uitsluitend Geveke gebruiken als (derden-)distributeur; 

	- Atlas Copco kan besluiten de prijzen van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor concurrenten van Geveke te verhogen; 
	- Atlas Copco kan besluiten de prijzen van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor concurrenten van Geveke te verhogen; 

	- Atlas Copco kan besluiten levering van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor concurrenten van Geveke te bemoeilijken, bijvoorbeeld door de levertijd te verlengen of minder gunstige leveringsvoorwaarden te hanteren; 
	- Atlas Copco kan besluiten levering van haar luchtcompressoren en/of reserveonderdelen voor concurrenten van Geveke te bemoeilijken, bijvoorbeeld door de levertijd te verlengen of minder gunstige leveringsvoorwaarden te hanteren; 

	- Atlas Copco kan besluiten slechtere kwaliteit luchtcompressoren en/of reserveonderdelen te leveren aan concurrenten van Geveke.  
	- Atlas Copco kan besluiten slechtere kwaliteit luchtcompressoren en/of reserveonderdelen te leveren aan concurrenten van Geveke.  


	 
	93. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een concurrentieverstorende vorm van bronafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de gefuseerde entiteit na de fusie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot voorzieningsbronnen in hoge mate af te schermen, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een afschermingsstrategie de concurrentie op de benedenwaartse markt aanzienlijk zou schaden. Deze drie factoren worden i
	93. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een concurrentieverstorende vorm van bronafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de gefuseerde entiteit na de fusie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot voorzieningsbronnen in hoge mate af te schermen, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een afschermingsstrategie de concurrentie op de benedenwaartse markt aanzienlijk zou schaden. Deze drie factoren worden i
	93. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een concurrentieverstorende vorm van bronafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de gefuseerde entiteit na de fusie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot voorzieningsbronnen in hoge mate af te schermen, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een afschermingsstrategie de concurrentie op de benedenwaartse markt aanzienlijk zou schaden. Deze drie factoren worden i


	6.4.2 Standpunt Partijen 
	94. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft bronafscherming. Zij stellen dat afscherming van input alleen leidt tot concurrentieproblemen wanneer er sprake is van belangrijke input voor de benedenwaartse markt, en dat daarvan in de onderhavige transactie geen sprake is.  
	94. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft bronafscherming. Zij stellen dat afscherming van input alleen leidt tot concurrentieproblemen wanneer er sprake is van belangrijke input voor de benedenwaartse markt, en dat daarvan in de onderhavige transactie geen sprake is.  
	94. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft bronafscherming. Zij stellen dat afscherming van input alleen leidt tot concurrentieproblemen wanneer er sprake is van belangrijke input voor de benedenwaartse markt, en dat daarvan in de onderhavige transactie geen sprake is.  

	95. Partijen geven aan dat het theoretisch voorstelbaar is dat Atlas Copco leveringsovereenkomsten met haar huidige distributeurs opzegt om haar eigen producten voortaan te laten verkopen door Geveke, maar dat dat nog steeds geen concurrentieverstorende gevolgen zou hebben.  
	95. Partijen geven aan dat het theoretisch voorstelbaar is dat Atlas Copco leveringsovereenkomsten met haar huidige distributeurs opzegt om haar eigen producten voortaan te laten verkopen door Geveke, maar dat dat nog steeds geen concurrentieverstorende gevolgen zou hebben.  

	96. Partijen merken op dat Atlas Copco het grootste deel van haar omzet behaalt via rechtstreekse verkoop, wat betekent dat slechts een beperkt deel in aanmerking komt voor overheveling naar Geveke. Ze stellen ook dat de bovenwaartse markt erg competitief is: er zijn voldoende alternatieve 
	96. Partijen merken op dat Atlas Copco het grootste deel van haar omzet behaalt via rechtstreekse verkoop, wat betekent dat slechts een beperkt deel in aanmerking komt voor overheveling naar Geveke. Ze stellen ook dat de bovenwaartse markt erg competitief is: er zijn voldoende alternatieve 


	producenten, de winstmarges zijn laag en eindafnemers zijn gevoelig voor prijsverhogingen. Partijen stellen daarbij dat leveranciers eenvoudig hun producten bij andere producenten van luchtcompressoren kunnen kopen. Voorts stellen Partijen dat Atlas Copco niet in staat is de prijzen die zij bij haar benedenwaartse concurrenten in rekening brengt op een winstgevende manier te verhogen. Daarbij geven ze aan dat ze dat nu al niet kunnen, en dat dat het geval zal blijven als de voorgenomen concentratie heeft pl
	producenten, de winstmarges zijn laag en eindafnemers zijn gevoelig voor prijsverhogingen. Partijen stellen daarbij dat leveranciers eenvoudig hun producten bij andere producenten van luchtcompressoren kunnen kopen. Voorts stellen Partijen dat Atlas Copco niet in staat is de prijzen die zij bij haar benedenwaartse concurrenten in rekening brengt op een winstgevende manier te verhogen. Daarbij geven ze aan dat ze dat nu al niet kunnen, en dat dat het geval zal blijven als de voorgenomen concentratie heeft pl
	producenten, de winstmarges zijn laag en eindafnemers zijn gevoelig voor prijsverhogingen. Partijen stellen daarbij dat leveranciers eenvoudig hun producten bij andere producenten van luchtcompressoren kunnen kopen. Voorts stellen Partijen dat Atlas Copco niet in staat is de prijzen die zij bij haar benedenwaartse concurrenten in rekening brengt op een winstgevende manier te verhogen. Daarbij geven ze aan dat ze dat nu al niet kunnen, en dat dat het geval zal blijven als de voorgenomen concentratie heeft pl


	6.4.3 Beoordeling ACM 
	97. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot haar eigen luchtcompressoren voor concurrenten van Geveke af te schermen. De gefuseerde entiteit kan bijvoorbeeld besluiten de door haarzelf geproduceerde luchtcompressoren of reserveonderdelen niet meer, uitsluitend tegen een hogere prijs, of met een slechtere kwaliteit te leveren aan benedenwaartse concurrenten. 
	97. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot haar eigen luchtcompressoren voor concurrenten van Geveke af te schermen. De gefuseerde entiteit kan bijvoorbeeld besluiten de door haarzelf geproduceerde luchtcompressoren of reserveonderdelen niet meer, uitsluitend tegen een hogere prijs, of met een slechtere kwaliteit te leveren aan benedenwaartse concurrenten. 
	97. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot haar eigen luchtcompressoren voor concurrenten van Geveke af te schermen. De gefuseerde entiteit kan bijvoorbeeld besluiten de door haarzelf geproduceerde luchtcompressoren of reserveonderdelen niet meer, uitsluitend tegen een hogere prijs, of met een slechtere kwaliteit te leveren aan benedenwaartse concurrenten. 

	98. Dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om bronafschermingsstrategieën te hanteren, wil echter niet per definitie zeggen dat dit ook waarschijnlijk is. Om te bepalen of het waarschijnlijk is dat Atlas Copco deze strategie gaat hanteren kijkt de ACM vooral naar de mogelijke prikkel die de gefuseerde entiteit heeft om afschermingsstrategieën te hanteren, en het uiteindelijke effect hiervan op de mededinging. 
	98. Dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om bronafschermingsstrategieën te hanteren, wil echter niet per definitie zeggen dat dit ook waarschijnlijk is. Om te bepalen of het waarschijnlijk is dat Atlas Copco deze strategie gaat hanteren kijkt de ACM vooral naar de mogelijke prikkel die de gefuseerde entiteit heeft om afschermingsstrategieën te hanteren, en het uiteindelijke effect hiervan op de mededinging. 

	99. Op dit moment is het al zo dat Atlas Copco gebruik maakt van een duale verkoopstrategie: zij verkoopt luchtcompressoren zowel via haar eigen directe verkoopkanaal, als via derden-distributeurs. Daarbij maakt ze nu al gebruik van meerdere derden-distributeurs. Atlas concurreert nu dus al via haar eigen directe verkoopkanaal met derden-distributeurs die producten van Atlas Copco verkopen. Hoewel haar eigen directe verkoopkanaal het grootste deel van de omzet oplevert (circa [vertrouwelijk]%, aldus Partije
	99. Op dit moment is het al zo dat Atlas Copco gebruik maakt van een duale verkoopstrategie: zij verkoopt luchtcompressoren zowel via haar eigen directe verkoopkanaal, als via derden-distributeurs. Daarbij maakt ze nu al gebruik van meerdere derden-distributeurs. Atlas concurreert nu dus al via haar eigen directe verkoopkanaal met derden-distributeurs die producten van Atlas Copco verkopen. Hoewel haar eigen directe verkoopkanaal het grootste deel van de omzet oplevert (circa [vertrouwelijk]%, aldus Partije

	100. Bovendien maakt Atlas Copco op dit moment voor de distributie van haar luchtcompressoren al gebruik van enkele distributeurs die tot de Atlas Copco Groep behoren. De ACM constateert dat dit voor Atlas Copco tot nu toe geen aanleiding is geweest om voor een afschermingsstrategie te kiezen. Niet valt in te zien waarom dit met de toevoeging van Geveke aan de Atlas Copco Groep anders zou zijn. 
	100. Bovendien maakt Atlas Copco op dit moment voor de distributie van haar luchtcompressoren al gebruik van enkele distributeurs die tot de Atlas Copco Groep behoren. De ACM constateert dat dit voor Atlas Copco tot nu toe geen aanleiding is geweest om voor een afschermingsstrategie te kiezen. Niet valt in te zien waarom dit met de toevoeging van Geveke aan de Atlas Copco Groep anders zou zijn. 

	101. Mocht de gefuseerde entiteit desondanks kiezen voor een bronafschermingsstrategie, dan moet er gekeken worden naar het vermoedelijke totale effect van een dergelijke strategie. Daarbij kijkt de ACM naar de mitigerende maatregelen die de benedenwaartse concurrenten kunnen nemen tegen eventuele bronafscherming. 
	101. Mocht de gefuseerde entiteit desondanks kiezen voor een bronafschermingsstrategie, dan moet er gekeken worden naar het vermoedelijke totale effect van een dergelijke strategie. Daarbij kijkt de ACM naar de mitigerende maatregelen die de benedenwaartse concurrenten kunnen nemen tegen eventuele bronafscherming. 

	102. De ACM heeft marktonderzoek gedaan naar de eventuele mitigerende maatregelen die leveranciers op de benedenwaartse markt kunnen nemen tegen bronafscherming. Hieruit blijkt dat het voor enkele concurrerende producenten van Atlas Copco op de bovenwaartse markt geen probleem is om op korte termijn de productie te verhogen. Daarnaast is hiervoor al opgemerkt dat er een groot aantal Europees en wereldwijd opererende producenten is die in staat geacht mogen worden om hun luchtcompressoren in Nederland te lev
	102. De ACM heeft marktonderzoek gedaan naar de eventuele mitigerende maatregelen die leveranciers op de benedenwaartse markt kunnen nemen tegen bronafscherming. Hieruit blijkt dat het voor enkele concurrerende producenten van Atlas Copco op de bovenwaartse markt geen probleem is om op korte termijn de productie te verhogen. Daarnaast is hiervoor al opgemerkt dat er een groot aantal Europees en wereldwijd opererende producenten is die in staat geacht mogen worden om hun luchtcompressoren in Nederland te lev


	6.4.4 Conclusie  
	103. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hiervoor toch kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 
	103. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hiervoor toch kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 
	103. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de gefuseerde entiteit een prikkel heeft om een bronafschermingsstrategie te hanteren. Mocht zij hiervoor toch kiezen, dan acht de ACM een dergelijke strategie niet effectief en acht zij het vermoedelijke totale effect op de daadwerkelijke mededinging niet-significant. 


	6.5 Verticale gevolgen luchtcompressoren: klantafscherming 
	6.5.1 Inleiding 
	104. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan sprake zijn van klantafscherming wanneer een producent integreert met een belangrijke distributeur op de benedenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de benedenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot een afdoende groot klantenbestand af te schermen voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten in de bovenwaartse markt of hun vermogen of prikkel om te concurreren kunnen beperken. 
	104. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan sprake zijn van klantafscherming wanneer een producent integreert met een belangrijke distributeur op de benedenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de benedenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot een afdoende groot klantenbestand af te schermen voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten in de bovenwaartse markt of hun vermogen of prikkel om te concurreren kunnen beperken. 
	104. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan sprake zijn van klantafscherming wanneer een producent integreert met een belangrijke distributeur op de benedenwaartse markt. Vanwege de aanwezigheid op de benedenwaartse markt, zou de gefuseerde entiteit in staat kunnen zijn de toegang tot een afdoende groot klantenbestand af te schermen voor haar (huidige of toekomstige) concurrenten in de bovenwaartse markt of hun vermogen of prikkel om te concurreren kunnen beperken. 

	105. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de gefuseerde entiteit na de voorgenomen concentratie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot benedenwaartse markten te belemmeren door haar aankopen bij bovenwaartse concurrenten te beperken, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een afschermingsstrategie de afnemers op de benede
	105. De ACM volgt de Richtsnoeren niet-horizontale fusies bij de beoordeling of sprake kan zijn van een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Daarbij onderzoekt zij ten eerste of de gefuseerde entiteit na de voorgenomen concentratie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot benedenwaartse markten te belemmeren door haar aankopen bij bovenwaartse concurrenten te beperken, ten tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde of een afschermingsstrategie de afnemers op de benede


	6.5.2 Standpunt Partijen 
	106. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft klantafscherming. Geveke beschikt namelijk niet over een aanzienlijke mate van marktmacht in de benedenwaartse markt omdat haar marktaandeel ongeveer [vertrouwelijk: 0-10]% bedraagt. Dit vertegenwoordigt derhalve slechts een klein gedeelte van de eindafnemers.  
	106. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft klantafscherming. Geveke beschikt namelijk niet over een aanzienlijke mate van marktmacht in de benedenwaartse markt omdat haar marktaandeel ongeveer [vertrouwelijk: 0-10]% bedraagt. Dit vertegenwoordigt derhalve slechts een klein gedeelte van de eindafnemers.  
	106. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot mededingingsproblemen voor wat betreft klantafscherming. Geveke beschikt namelijk niet over een aanzienlijke mate van marktmacht in de benedenwaartse markt omdat haar marktaandeel ongeveer [vertrouwelijk: 0-10]% bedraagt. Dit vertegenwoordigt derhalve slechts een klein gedeelte van de eindafnemers.  

	107. Voorts stellen Partijen dat producenten van luchtcompressoren voldoende economische alternatieven hebben voor Geveke als distributeur om hun luchtcompressoren aan te bieden aan eindafnemers in Nederland. Bijvoorbeeld door de eindafnemer het product zelf te laten invoeren, verkoop via hun eigen verkoopmaatschappijen, of verkoop via andere onafhankelijke distributeurs. 
	107. Voorts stellen Partijen dat producenten van luchtcompressoren voldoende economische alternatieven hebben voor Geveke als distributeur om hun luchtcompressoren aan te bieden aan eindafnemers in Nederland. Bijvoorbeeld door de eindafnemer het product zelf te laten invoeren, verkoop via hun eigen verkoopmaatschappijen, of verkoop via andere onafhankelijke distributeurs. 

	108. Partijen hebben aangegeven dat het voorstelbaar is dat de huidige leveranciers van Geveke van luchtcompressoren hun distributieovereenkomsten met Geveke zullen opzeggen en derhalve nieuwe distributiekanalen zullen moeten opzetten om de door hen geproduceerde luchtcompressoren te verkopen op de Nederlandse markt. Partijen geven aan dat het voor producenten van luchtcompressoren in principe mogelijk is om de luchtcompressoren die momenteel worden verkocht door Geveke toe te wijzen aan hun bestaande direc
	108. Partijen hebben aangegeven dat het voorstelbaar is dat de huidige leveranciers van Geveke van luchtcompressoren hun distributieovereenkomsten met Geveke zullen opzeggen en derhalve nieuwe distributiekanalen zullen moeten opzetten om de door hen geproduceerde luchtcompressoren te verkopen op de Nederlandse markt. Partijen geven aan dat het voor producenten van luchtcompressoren in principe mogelijk is om de luchtcompressoren die momenteel worden verkocht door Geveke toe te wijzen aan hun bestaande direc


	6.5.3 Beoordeling ACM 
	109. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot eindafnemers af te schermen voor de andere producenten in de bovenwaartse markt. Na de voorgenomen concentratie zou de gefuseerde entiteit namelijk kunnen besluiten dat zij alleen nog luchtcompressoren van Atlas Copco aan haar eindafnemers verkoopt. 
	109. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot eindafnemers af te schermen voor de andere producenten in de bovenwaartse markt. Na de voorgenomen concentratie zou de gefuseerde entiteit namelijk kunnen besluiten dat zij alleen nog luchtcompressoren van Atlas Copco aan haar eindafnemers verkoopt. 
	109. De ACM constateert dat de gefuseerde entiteit de mogelijkheid heeft om de toegang tot eindafnemers af te schermen voor de andere producenten in de bovenwaartse markt. Na de voorgenomen concentratie zou de gefuseerde entiteit namelijk kunnen besluiten dat zij alleen nog luchtcompressoren van Atlas Copco aan haar eindafnemers verkoopt. 

	110. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan de fusie de daadwerkelijke mededinging op de bovenwaartse markt slechts op significante wijze belemmeren wanneer als gevolg van de verticale fusie een voldoende groot gedeelte van de bovenwaartse afzet door een daling van inkomsten wordt beïnvloed. Indien er een aantal bovenwaartse concurrenten overblijven die niet worden beïnvloed, kan de concurrentie van deze ondernemingen voldoende zijn om te voorkomen dat de prijzen op de 
	110. Volgens de Richtsnoeren niet-horizontale fusies kan de fusie de daadwerkelijke mededinging op de bovenwaartse markt slechts op significante wijze belemmeren wanneer als gevolg van de verticale fusie een voldoende groot gedeelte van de bovenwaartse afzet door een daling van inkomsten wordt beïnvloed. Indien er een aantal bovenwaartse concurrenten overblijven die niet worden beïnvloed, kan de concurrentie van deze ondernemingen voldoende zijn om te voorkomen dat de prijzen op de 


	bovenwaartse markt, en daardoor ook op de benedenwaartse markt, stijgen. Voldoende concurrentie van deze niet-afgeschermde bovenwaartse ondernemingen vereist dat zij niet geconfronteerd worden met belemmeringen die hun expansie in de weg staan, bijvoorbeeld in de vorm van capaciteitsproblemen of productdifferentiatie. 
	bovenwaartse markt, en daardoor ook op de benedenwaartse markt, stijgen. Voldoende concurrentie van deze niet-afgeschermde bovenwaartse ondernemingen vereist dat zij niet geconfronteerd worden met belemmeringen die hun expansie in de weg staan, bijvoorbeeld in de vorm van capaciteitsproblemen of productdifferentiatie. 
	bovenwaartse markt, en daardoor ook op de benedenwaartse markt, stijgen. Voldoende concurrentie van deze niet-afgeschermde bovenwaartse ondernemingen vereist dat zij niet geconfronteerd worden met belemmeringen die hun expansie in de weg staan, bijvoorbeeld in de vorm van capaciteitsproblemen of productdifferentiatie. 

	111. Zoals hiervoor is aangegeven zijn er naast Atlas Copco voldoende andere producenten van industriële luchtcompressoren op de markt actief. De huidige leveranciers van Geveke zullen nieuwe distributiekanalen moeten opzetten, gebruik moeten maken van bestaande distributiekanalen of nieuwe distributieovereenkomsten moeten aangaan om de door hen geproduceerde luchtcompressoren te verkopen op de Nederlandse markt. Het openen van nieuwe verkoopkanalen vergt voor producenten de nodige investeringen en inspanni
	111. Zoals hiervoor is aangegeven zijn er naast Atlas Copco voldoende andere producenten van industriële luchtcompressoren op de markt actief. De huidige leveranciers van Geveke zullen nieuwe distributiekanalen moeten opzetten, gebruik moeten maken van bestaande distributiekanalen of nieuwe distributieovereenkomsten moeten aangaan om de door hen geproduceerde luchtcompressoren te verkopen op de Nederlandse markt. Het openen van nieuwe verkoopkanalen vergt voor producenten de nodige investeringen en inspanni

	112. In het marktonderzoek is door eindafnemers aangegeven dat zij relatief eenvoudig kunnen overstappen naar andere leveranciers van industriële luchtcompressoren, omdat er binnen Nederland meerdere leveranciers van luchtcompressoren zijn waar zij terecht kunnen voor de aanschaf van en service voor luchtcompressoren. Niet elke leverancier kan alle verschillende merken en typen luchtcompressoren leveren, maar voor elk merk en type luchtcompressor zijn er wel meerdere leveranciers op de markt aanwezig. 
	112. In het marktonderzoek is door eindafnemers aangegeven dat zij relatief eenvoudig kunnen overstappen naar andere leveranciers van industriële luchtcompressoren, omdat er binnen Nederland meerdere leveranciers van luchtcompressoren zijn waar zij terecht kunnen voor de aanschaf van en service voor luchtcompressoren. Niet elke leverancier kan alle verschillende merken en typen luchtcompressoren leveren, maar voor elk merk en type luchtcompressor zijn er wel meerdere leveranciers op de markt aanwezig. 


	6.5.4 Conclusie 
	113. Concluderend is de ACM van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Zoals in het bovenstaande is toegelicht, blijft voor de concurrenten voldoende ruimte over om de verschillende eindafnemers te bereiken. 
	113. Concluderend is de ACM van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Zoals in het bovenstaande is toegelicht, blijft voor de concurrenten voldoende ruimte over om de verschillende eindafnemers te bereiken. 
	113. Concluderend is de ACM van oordeel dat de voorgenomen concentratie niet leidt tot een concurrentieverstorende vorm van klantafscherming. Zoals in het bovenstaande is toegelicht, blijft voor de concurrenten voldoende ruimte over om de verschillende eindafnemers te bereiken. 


	 
	7 Gevolgen industriële pompen
	7 Gevolgen industriële pompen
	 

	114. Partijen beschrijven industriële pompen als apparaten die vloeistoffen (in vloeibare- of gasvorm) – en in beperkte mate gier – door middel van mechanische actie verplaatsen, gewoonlijk door het omzetten van elektrische energie in hydraulische energie. 
	114. Partijen beschrijven industriële pompen als apparaten die vloeistoffen (in vloeibare- of gasvorm) – en in beperkte mate gier – door middel van mechanische actie verplaatsen, gewoonlijk door het omzetten van elektrische energie in hydraulische energie. 
	114. Partijen beschrijven industriële pompen als apparaten die vloeistoffen (in vloeibare- of gasvorm) – en in beperkte mate gier – door middel van mechanische actie verplaatsen, gewoonlijk door het omzetten van elektrische energie in hydraulische energie. 

	115. De ACM gaat hierna in op de mogelijke aan industriële pompen gelieerde markten: productie, distributie en aftermarket-dienstverlening. Zoals hierna zal blijken is de horizontale overlap van Partijen op deze markten zeer beperkt en is het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie (negatieve) gevolgen zal hebben voor deze markten. Daarom beschrijft de ACM deze markten beknopt en blijft een beschrijving van de context en het concurrentieproces achterwege. 
	115. De ACM gaat hierna in op de mogelijke aan industriële pompen gelieerde markten: productie, distributie en aftermarket-dienstverlening. Zoals hierna zal blijken is de horizontale overlap van Partijen op deze markten zeer beperkt en is het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de voorgenomen concentratie (negatieve) gevolgen zal hebben voor deze markten. Daarom beschrijft de ACM deze markten beknopt en blijft een beschrijving van de context en het concurrentieproces achterwege. 


	7.1 Betrokken markten 
	7.1.1 Productie van industriële pompen 
	116. Atlas Copco en LEWA produceren beide industriële pompen. De daarbij toegepaste technologieën zijn echter verschillend. LEWA produceert uitsluitend één soort industriële pomp, te weten reciprocerende positieve verdringerpompen. Atlas Copco produceert verschillende soorten industriële pompen, zoals centrifugaalpompen en roterende positieve verdringerpompen, maar geen reciprocerende positieve verdringerpompen. Geveke produceert geen industriële pompen. 
	116. Atlas Copco en LEWA produceren beide industriële pompen. De daarbij toegepaste technologieën zijn echter verschillend. LEWA produceert uitsluitend één soort industriële pomp, te weten reciprocerende positieve verdringerpompen. Atlas Copco produceert verschillende soorten industriële pompen, zoals centrifugaalpompen en roterende positieve verdringerpompen, maar geen reciprocerende positieve verdringerpompen. Geveke produceert geen industriële pompen. 
	116. Atlas Copco en LEWA produceren beide industriële pompen. De daarbij toegepaste technologieën zijn echter verschillend. LEWA produceert uitsluitend één soort industriële pomp, te weten reciprocerende positieve verdringerpompen. Atlas Copco produceert verschillende soorten industriële pompen, zoals centrifugaalpompen en roterende positieve verdringerpompen, maar geen reciprocerende positieve verdringerpompen. Geveke produceert geen industriële pompen. 

	117. Partijen verwijzen naar een eerder besluit van het Duitse Bundeskartellamt9, waarin ten aanzien van de productie van industriële pompen een onderscheid is gemaakt op grond van de in de verschillende industriële pompen toegepaste technologieën. In datzelfde besluit overwoog het 
	117. Partijen verwijzen naar een eerder besluit van het Duitse Bundeskartellamt9, waarin ten aanzien van de productie van industriële pompen een onderscheid is gemaakt op grond van de in de verschillende industriële pompen toegepaste technologieën. In datzelfde besluit overwoog het 


	9 Zie besluit van het Bundeskartellamt in de zaak Colfax/Netzsch van 17 juli 2003 (B4-70/03). 
	9 Zie besluit van het Bundeskartellamt in de zaak Colfax/Netzsch van 17 juli 2003 (B4-70/03). 

	Bundeskartellamt dat de geografische omvang van de markt de gehele EU/EER omvatte, of zelfs nog meer, gezien het feit dat de concurrentie-omstandigheden in de Europese Unie voldoende homogeen waren en gezien de afwezigheid van obstakels voor grensoverschrijdende leveringen tussen de lidstaten. Het Bundeskartellamt heeft de afbakening van de geografische markt uiteindelijk open gelaten.  
	Bundeskartellamt dat de geografische omvang van de markt de gehele EU/EER omvatte, of zelfs nog meer, gezien het feit dat de concurrentie-omstandigheden in de Europese Unie voldoende homogeen waren en gezien de afwezigheid van obstakels voor grensoverschrijdende leveringen tussen de lidstaten. Het Bundeskartellamt heeft de afbakening van de geografische markt uiteindelijk open gelaten.  
	Bundeskartellamt dat de geografische omvang van de markt de gehele EU/EER omvatte, of zelfs nog meer, gezien het feit dat de concurrentie-omstandigheden in de Europese Unie voldoende homogeen waren en gezien de afwezigheid van obstakels voor grensoverschrijdende leveringen tussen de lidstaten. Het Bundeskartellamt heeft de afbakening van de geografische markt uiteindelijk open gelaten.  

	118. In de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt van de productie van industriële pompen nader moet worden onderverdeeld en nationaal dan wel internationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed.  
	118. In de onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt van de productie van industriële pompen nader moet worden onderverdeeld en nationaal dan wel internationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed.  

	119. Uitgaande van een onderscheid naar technologie bestaat er geen overlap tussen de door Atlas Copco en LEWA geproduceerde industriële pompen. Als wordt gekeken naar bredere productsegmenten, te weten de productie van industriële pompen en de productie van positieve verdringerpompen, ontstaat er wel enige overlap tussen Atlas Copco en LEWA. Echter, het gezamenlijke marktaandeel van Atlas Copco en LEWA wat betreft de productie van pompen bedraagt, afhankelijk of van een wereldwijde, EER-wijde of Nederlands
	119. Uitgaande van een onderscheid naar technologie bestaat er geen overlap tussen de door Atlas Copco en LEWA geproduceerde industriële pompen. Als wordt gekeken naar bredere productsegmenten, te weten de productie van industriële pompen en de productie van positieve verdringerpompen, ontstaat er wel enige overlap tussen Atlas Copco en LEWA. Echter, het gezamenlijke marktaandeel van Atlas Copco en LEWA wat betreft de productie van pompen bedraagt, afhankelijk of van een wereldwijde, EER-wijde of Nederlands

	120. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de mogelijke markt van productie van industriële pompen ongeacht de geografische omvang daarvan. 
	120. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de mogelijke markt van productie van industriële pompen ongeacht de geografische omvang daarvan. 


	10 Zie randnummer 61 van de concentratiemelding. 
	10 Zie randnummer 61 van de concentratiemelding. 

	7.1.2 Distributie van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland 
	121. Geveke en LEWA zijn beide distributeur van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland. Atlas Copco verkoopt het overgrote deel van haar pompen aan distributeurs en niet of nauwelijks aan eindafnemers in Nederland. 
	121. Geveke en LEWA zijn beide distributeur van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland. Atlas Copco verkoopt het overgrote deel van haar pompen aan distributeurs en niet of nauwelijks aan eindafnemers in Nederland. 
	121. Geveke en LEWA zijn beide distributeur van industriële pompen aan eindafnemers in Nederland. Atlas Copco verkoopt het overgrote deel van haar pompen aan distributeurs en niet of nauwelijks aan eindafnemers in Nederland. 

	122. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van de distributie van industriële pompen. Partijen stellen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat vanuit het gezichtspunt van de eindafnemer het gehele productassortiment aan industriële pompen één enkele markt omvat, aangezien aan de vraagkant van de markt wordt verwacht dat een distributeur in staat is het gehele productassortiment te leveren. Distributeurs bieden gewoonlijk een volledig assortiment industriële pompen aan eindafn
	122. Partijen zijn van mening dat er sprake is van een uniforme markt van de distributie van industriële pompen. Partijen stellen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat vanuit het gezichtspunt van de eindafnemer het gehele productassortiment aan industriële pompen één enkele markt omvat, aangezien aan de vraagkant van de markt wordt verwacht dat een distributeur in staat is het gehele productassortiment te leveren. Distributeurs bieden gewoonlijk een volledig assortiment industriële pompen aan eindafn

	123. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt nationaal is. De meeste onafhankelijke distributeurs - maar ook de verkoopafdelingen van producenten - zijn gewoonlijk actief in een bepaald geografisch gebied, dat wil zeggen een specifiek land, aangezien de distributieovereenkomsten die producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een specifiek land. 
	123. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt nationaal is. De meeste onafhankelijke distributeurs - maar ook de verkoopafdelingen van producenten - zijn gewoonlijk actief in een bepaald geografisch gebied, dat wil zeggen een specifiek land, aangezien de distributieovereenkomsten die producenten aangaan gewoonlijk betrekking hebben op een specifiek land. 

	124. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er een aparte markt is voor de distributie van industriële pompen. Eindafnemers die industriële pompen bij een leverancier (distributeur of producent) inkopen verwachten dat die leverancier verschillende soorten industriële pompen in het assortiment heeft. Hoewel distributeurs kunnen verschillen in hun productassortiment, richten zij zich naar die wens van eindafnemers en voeren zij een breed assortiment met industr
	124. Op basis van het voorgaande en het eigen marktonderzoek acht de ACM het aannemelijk dat er een aparte markt is voor de distributie van industriële pompen. Eindafnemers die industriële pompen bij een leverancier (distributeur of producent) inkopen verwachten dat die leverancier verschillende soorten industriële pompen in het assortiment heeft. Hoewel distributeurs kunnen verschillen in hun productassortiment, richten zij zich naar die wens van eindafnemers en voeren zij een breed assortiment met industr

	125. Verder heeft de ACM aanwijzingen dat de distributiemarkt minimaal nationaal, maar mogelijk breder is. Zo zijn de meeste distributeurs en producenten in meerdere landen actief. Bovendien koopt een 
	125. Verder heeft de ACM aanwijzingen dat de distributiemarkt minimaal nationaal, maar mogelijk breder is. Zo zijn de meeste distributeurs en producenten in meerdere landen actief. Bovendien koopt een 


	deel van de eindafnemers ook over de grens in. In de onderhavige zaak kan de geografische marktafbakening evenwel in het midden blijven, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Uitgaande van de meest nauw afgebakende markt (de nationale markt van de distributie van industriële pompen) is het gezamenlijk marktaandeel van Partijen slechts [vertrouwelijk: 0-10]%.11  
	deel van de eindafnemers ook over de grens in. In de onderhavige zaak kan de geografische marktafbakening evenwel in het midden blijven, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Uitgaande van de meest nauw afgebakende markt (de nationale markt van de distributie van industriële pompen) is het gezamenlijk marktaandeel van Partijen slechts [vertrouwelijk: 0-10]%.11  
	deel van de eindafnemers ook over de grens in. In de onderhavige zaak kan de geografische marktafbakening evenwel in het midden blijven, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Uitgaande van de meest nauw afgebakende markt (de nationale markt van de distributie van industriële pompen) is het gezamenlijk marktaandeel van Partijen slechts [vertrouwelijk: 0-10]%.11  

	126. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de markt van distributie van industriële pompen. 
	126. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie mededingingsproblemen zullen ontstaan op de markt van distributie van industriële pompen. 


	11 Zie randnummer 65 van de concentratiemelding. 
	11 Zie randnummer 65 van de concentratiemelding. 
	12 Zie randnummer 71 van de concentratiemelding. 

	7.1.3 Aftermarket-dienstverlening voor industriële pompen 
	127. Geveke verleent aftermarket-diensten voor alle soorten industriële pompen. LEWA doet dit voor door LEWA geproduceerde en gedistribueerde pompen. Atlas Copco verleent aftermarket-diensten voor de door Atlas Copco geproduceerde of onder haar naam geleverde industriële pompen. 
	127. Geveke verleent aftermarket-diensten voor alle soorten industriële pompen. LEWA doet dit voor door LEWA geproduceerde en gedistribueerde pompen. Atlas Copco verleent aftermarket-diensten voor de door Atlas Copco geproduceerde of onder haar naam geleverde industriële pompen. 
	127. Geveke verleent aftermarket-diensten voor alle soorten industriële pompen. LEWA doet dit voor door LEWA geproduceerde en gedistribueerde pompen. Atlas Copco verleent aftermarket-diensten voor de door Atlas Copco geproduceerde of onder haar naam geleverde industriële pompen. 

	128. Partijen zijn van mening dat er een aparte markt is voor de verlening van aftermarket-diensten voor industriële pompen. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt nationaal is, aangezien de geografische nabijheid van de leverancier en de snelle verlening van de diensten van groot belang zijn voor eindafnemers. 
	128. Partijen zijn van mening dat er een aparte markt is voor de verlening van aftermarket-diensten voor industriële pompen. Partijen zijn voorts van mening dat de geografische omvang van deze markt nationaal is, aangezien de geografische nabijheid van de leverancier en de snelle verlening van de diensten van groot belang zijn voor eindafnemers. 
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