
1998 / nr. 3108 M
M

B e s c h i k k i n g e n

Nr. B32

Heijmans-Seignette, zaaknr. 344, 12-5-1998 (Stcrt. 90),

artikel 27 onder b Mw

Heijmans N.V. (‘Heijmans’) neemt via haar dochter-
onderneming Heijmans Infrastructuur en Milieu B.V. Seig-
nette Assendelft Beheer B.V. (‘Seignette’) over. Heijmans is
in geheel Nederland actief op het gebied van burgerlijke
bouw (woningbouw) en utiliteitsbouw naast grond-,
wegen- en waterbouw. Seignette is werkzaam in de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (regio West)
op gebieden die tot de grond- en wegenmarkt behoren,
namelijk riolering- en leidingwerken, cultuurtechnische
werken, grondwerken en milieuwerken. Volgens de d-g
NMa zijn de grond- en wegenbouw in casu de beïnvloede
markten omdat daar overlap van activiteiten van partijen
plaatsvindt.

De d-g NMa overweegt met betrekking tot de markt-
afbakening dat op grond van productkenmerken en het
gebruik waarvoor de producten bestemd zijn een tweede-
ling kan worden gemaakt tussen enerzijds burgerlijke
bouw/utiliteitsbouw en anderzijds grond-, wegen- en
waterbouw. Een nadere marktafbakening van de grond- en
wegenbouwmarkt moet echter worden overwogen, omdat
de werkzaamheden binnen de markt voor grond- en
wegenbouw vanuit de vraagzijde van de markt onderling
sterk zouden verschillen. Hiertoe onderzoekt de d-g NMa
de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde van de markt.

Ik breng in herinnering dat volgens de Bekendmaking
van de Commissie inzake de bepaling van de relevante
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markt voor het gemeenschappelijk mededingingsrecht (Pb.
C372, 9-12-1997, p. 5) bij de marktbepaling inderdaad
rekening kan worden gehouden met de substitueerbaarheid
aan de aanbodzijde wanneer de gevolgen ervan in doelma-
tigheid en directheid vergelijkbaar zijn met die van substi-
tueerbaarheid aan de vraagzijde. Dit vergt dat aanbieders
kunnen overschakelen op de productie van de relevante
producten en deze op korte termijn (een periode waarvoor
geen aanzienlijke aanpassing van de bestaande materiële
en immateriële activa is vereist) op de markt kunnen bren-
gen zonder aanzienlijke bijkomende kosten te maken of
risico’s te lopen in antwoord op geringe en duurzame wij-
ziging van betrokken prijzen. Volgens de Commissie bevat
de relevante productmarkt dan alle producten die aan de
vraag- èn aanbodzijde substitueerbaar zijn.

De d-g NMa onderscheidt in casu allereerst kleine en
middelgrote bedrijven die zich voornamelijk richten op een
specifieke werkzaamheid, zoals verharding, riolering en
grondwerken. Vervolgens zou er een categorie algemene
bedrijven (veelal met meer dan 100 arbeidsjaren) in de sec-
tor grond- en wegenbouw bestaan, waaronder bovenge-
noemde partijen, die op al deze gebieden actief zouden
zijn. Voor hen zouden eenvoudige substitutiemogelijkhe-
den bestaan. Deze bedrijven hebben volgens de NMa voor-
al voor afnemers van grote projecten in de sector grond-
en wegenbouw een meerwaarde omdat de gezamenlijke
werkzaamheden als een pakket kunnen worden aanbesteed.
De d-g NMa meent daarom dat een markt voor grotere (uit
meerdere werkzaamheden bestaande) projecten in de
grond- en wegenbouw kan worden aangewezen. Hierdoor
leidt de toepassing van het principe van aanbodsubstitutie
in casu dus niet tot een marktafbakening, waarbij alle ver-
schillende werkzaamheden in de grond- en wegenbouw tot
dezelfde markt behoren, zoals door partijen voorgesteld,
omdat kleine en middelgrote bedrijven er geen deel van
uitmaken. 

De vraag blijft echter of deze kleine en middelgrote
bedrijven inderdaad weinig of niet op deze markt van grote
projecten actief zijn. 

De d-g NMa besluit dat zowel wanneer de door partij-
en voorgestelde marktafbakening wordt gevolgd als wan-
neer de markt voor grote projecten wordt bekeken geen
economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt
zelfs wanneer wordt uitgegaan van een geografische
marktafbakening beperkt tot regio West. Voor de concen-
tratie is dan ook geen vergunning vereist.
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