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1. Procedure 

 

1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij de 

auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder “BMA”) op 24 april 

2015. 

 
2. Op dezelfde dag werden Bert Stulens, auditeur BMA, en Carl Wettinck, attaché BMA, door 

de auditeur-generaal aangeduid om het onderzoeksteam te vormen dat met het onderzoek 

van deze aanmelding wordt belast. Mevrouw Griet Jans, lid van het team van de Directeur 

economische studies, heeft bijstand verleend bij het onderzoek. 

 
3. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek van Economisch recht (verder 

“WER”), werd mevrouw Devi Wyns, auditeur BMA, aangeduid als tweede auditeur die deel 

uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor elke aangemelde concentratie.   

 
4. Op 4 mei 2015 heeft de voorzitter definitief het Mededingingscollege samengesteld. 

 
5. Op 27 mei heeft het Auditoraat het gemotiveerd ontwerp van beslissing overgemaakt aan 

de aanmeldende partij en aan het Mededingingscollege. 

 
6. Op 27 mei 2015 heeft de aanmeldende partij bevestigd geen schriftelijke opmerkingen 

neer te leggen op het gemotiveerd ontwerp van beslissing en afstand te doen van de in 

artikel IV.60, § 1 WER bepaalde termijn voor het organiseren van de hoorzitting. 

 
7. Op 1 juni 2015 heeft de voorzitter de datum bepaald voor de hoorzitting en vastgesteld dat 

geen derde partijen gevraagd hebben om gehoord te worden. 

 
8. Op 8 juni 2015 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partijen en het Auditoraat 

gehoord. 
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2. Betrokken partijen 

2.1. De aanmeldende partij: de koper1 

9. De koper is Altrad Investment Authority (verder “Altrad”), société par actions simplifiée 

(SAS), met vennootschapszetel te 16 avenue de la Gardie, 34510 Florensac (France) 

(Administratieve zetel: 125, rue du Mas de Carbonnier 34000 Montpellier (France)), 

ingeschreven onder het nummer B. 529.222.879.  

2.2. De verkopers2 

10. De verkopers zijn de aandeelhouders van Hertel Holding BV (verder “Hertel”), m.n. NPM 

Capital NV (48,80%), Sofinim NV (47,07%), Sofinim Lux SA (1,73%) en Management and 

Treasury aandelen (2,4%).  

 
11. NPM Capital NV is een private equity onderneming. Sofinim is een beleggingsmaatschappij 

die deel uitmaakt van Ackermans en van Haaren.  

 
NPM Capital NV 

Breitnerstraat 1 

1077 BL Amsterdam 
Nederland 
 
N.V. Sofinim 

Ackermans & van Haeren 
Begijnenvest 113 
B-2000 Antwerpen 
België 
 
Sofinim Lux S.A. 

Ackermans & van Haeren 
Begijnenvest 113 
B-2000 Antwerpen 
België 
 

                                                           
1
  Aanmelding, p. 8-9. 

2
  Aanmelding, p. 10. 



PUBLIEKE VERSIE 

 
6 

2.3. De doelonderneming3 

12. De doelonderneming is Hertel, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Weena 690, 3012 CN 

Rotterdam, Nederland en ingeschreven onder het nummer 33301433.  

2.4. Vertegenwoordigers4 

Advocaten:  Jules Stuyck  

Stefaan Raes  

Pierre Sabbadini  

Adres:  Keizerslaan  3 

1000 Brussel – België  

3. Aangemelde operatie 

3.1. Beschrijving van de operatie5 

13. De aangemelde concentratie bestaat erin dat Altrad de uitsluitende zeggenschap verwerft 

over Hertel.  

 
14. Op 16 maart 2015 hebben de aandeelhouders van Hertel en Altrad (verder “partijen”) een 

Koop-Verkoopovereenkomst van aandelen (“SPA”) ondertekend volgens dewelke Altrad 

100% van de aandelen in Hertel zal verwerven. 

 
15. Onder de voorgenomen concentratie zal Altrad 100% van de aandelen verwerven, en dus 

de volledige controle van Hertel overnemen van de verkopers. 

3.2. Doel van de concentratie6 

16. Volgens de aanmeldende partij creëert de overname door Altrad van Hertel de 

mogelijkheid om de zesde grootste Europese speler te worden na Bilfinger Industrial 

Services (BIS), Brand-Harsco, Kaefer, Cape en Xervon die belangrijke spelers zijn in het 

leveren van diensten met betrekking tot de industriële steigerbouw en industriële isolatie 

in Europa. De nieuwe entiteit zal een totale omzet van [VERTROUWELIJK] genereren in 

                                                           
3
  Aanmelding, p. 11-12. 

4
  Aanmelding, p. 9. 

5
  Aanmelding, p. 6 en 13-14. 

6
  Aanmelding, p. 7.  
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Europa en zal strategische posities kunnen innemen in België, Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland.  

 
17. De kernactiviteiten van Hertel (toegangsoplossingen, isolatie, schilderwerken) zijn in lijn 

met de speerpunten in de ontwikkeling van de Altrad groep, met name de uitbouw van een 

territoriaal uitgestrekt netwerk met een sterke aanwezigheid in Duitsland (waar de 

onderhoudsdiensten ondersteund worden) en een positionering in landen met een hoog 

groeipotentieel (Australië, Azië, enz.) door middel van nieuwe projecten.  

 
18. De overname zorgt tenslotte voor een optimalisatie van de kosten dankzij de expertise van 

het management van Altrad en het volume-effect.  

3.3. Type overeenkomst7 

19. De voorgenomen concentratie is een concentratie in de zin van artikel IV.6, §1, 2° WER, 

waarbij Altrad 100% van de aandelen van Hertel zal verwerven. 

3.4. Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Ondertekening overeenkomst 16 maart 2015 

Aanmelding concentratie 24 april 2015 

Aanvang termijn 25 april 2015 

20 werkdagen 21 mei 2015 

Datum neerlegging ontwerp-beslissing bij de 

voorzitter 

27 mei 2015 

25 werkdagen 28 mei 2015 

Einde eerste fase 15 juni 2015 

 

 

 

                                                           
7
  Aanmelding, p. 13. 
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3.5. Drempels8 

3.6. Methodologie  

3.6.1. Marktonderzoek 

20. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te 

kunnen inschatten, werden vóór de datum van aanmelding verzoeken om inlichtingen 

verstuurd naar volgende ondernemingen: 

 

 de belangrijkste concurrenten van partijen op de Belgische(/Nederlandse) 

markten  

 de belangrijkste klanten van partijen op de Belgische(/Nederlandse) markten 

 
21. Na de datum van aanmelding werden nog verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de 

belangrijkste leveranciers van partijen en naar twee sectorfederaties, namelijk de 

Vereniging Stellingbouwbedrijven in België (VSB) en de Vereniging van Industriële Bedrijven 

in Noord-Antwerpen (VIBNA). 

 
22. Het vroegtijdig uitsturen van deze verzoeken om inlichtingen heeft geleid tot een hoge 

responsgraad, waarbij alle 14 aangeschreven concurrenten, 16 van de 18 aangeschreven 

klanten, 6 van de 9 aangeschreven leveranciers en de 2 aangeschreven sectorfederaties de 

vragenlijst hebben beantwoord.  

 
23. De grotere concurrenten hebben de vragenlijst goed beantwoord. De kwaliteit van de 

antwoorden van de kleinere concurrenten varieert van onbruikbaar tot aanvaardbaar. In de 

mate het antwoord kon gebruikt worden, werd het mee in de resultaten opgenomen. De 

antwoorden van de leveranciers en beroepsverenigingen waren dermate nietszeggend of 

                                                           
8
  Aanmelding, p. 16. 

Omzet van de betrokken ondernemingen 

(Boekjaar eindigend op 31.08.2014) 

 ALTRAD HERTEL 

Wereldwijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

EU [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
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weinig onderbouwd dat ervoor gekozen werd deze niet op te nemen in de analyse. 

Bijgevolg kon het onderzoeksteam op basis van dit marktonderzoek een heel aantal 

pertinente vragen met voldoende zekerheid beantwoorden. 

 
24. Het onderzoeksteam onderschrijft de redenering van de partijen dat marktaandelen in 

biedmarkten niet noodzakelijk een goede indicator zijn voor de marktmacht van 

ondernemingen9. Ook de manier waarop geboden kan worden, het type, de grootte en 

looptijd van (kader)contracten, de relatie tussen winnaars en runner ups (onderneming die 

tweede is geworden), enzovoort geven belangrijke bijkomende informatie omtrent de 

werkelijke concurrentiedruk tussen de verschillende aanbieders.  

 
25. Om die reden heeft het onderzoeksteam naast de gebruikelijke vragen omtrent afbakening 

van relevante product- en geografische markten, de mededingingsomgeving en de 

eventuele gevolgen van de transactie, een bijkomende vraag gesteld, waarin verzocht werd 

een Excel-tabel in te vullen voor wat betreft de activiteiten van de onderneming in 

steigerbouw en isolatie in België en Nederland voor de afgelopen 3 jaar.  

 
26. Deze vraag werd zowel aan klanten als concurrenten gesteld. Het onderzoeksteam achtte 

deze vraag pertinent gezien de grote onduidelijkheden betreffende de 

productmarktafbakening, maar vooral omtrent de geografische marktafbakening. Aan de 

hand van deze gegevens zou het onderzoeksteam een beter inzicht krijgen in de onderlinge 

concurrentiedruk tussen de verschillende spelers en een antwoord krijgen op onder meer 

volgende vragen:  

 
 Hoe sterk zijn de geografische markten voor steigerbouw- en isolatiediensten 

geografisch verspreid (in welke gebieden worden de grootste omzetten 

gerealiseerd), in welke gebieden zijn de verschillende aanbieders van deze 

diensten actief en wat is hun aandeel in de verschillende (deel-)gebieden?  

 Welke partijen concurreren onderling het sterkst? Hierbij werd onder meer 

gevraagd wie de winnaar was van de opdracht en wie de runner up10. Indien 

spelers X en Y telkens opduiken als elkaars runner up, en speler Z quasi nooit, 

dan kan dit een eerste aanwijzing zijn dat in werkelijkheid de concurrentiedruk 

tussen X en Y enerzijds en Z anderzijds te klein is om ervan uit te gaan dat ook Z 

tot dezelfde markt als spelers X en Y behoort.  

 Is er in werkelijkheid voldoende concurrentiedruk tussen grote ondernemingen 

enerzijds en kleine ondernemingen anderzijds? 

                                                           
9
  Gore D., Lewis S., Lofaro A., Dethmers F. (2013), The Economic Assessment of Mergers under   European Competition 

Law, Cambridge University Press, sectie 3.7, vanaf p. 231.  
10

  Partij die op de tweede plaats is gestrand. 
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 Hoe zijn grote raamcontracten verdeeld? Wat is het aandeel en de rol van grote 

versus kleinere spelers?  

 Wat is het aandeel van grote raamcontracten versus ad hoc opdrachten?  

 
27. Om een uitgebreide win-loss analyse in de context van een concentratiedossier mogelijk te 

maken, moest het onderzoeksteam op een relatief korte tijd in staat zijn deze informatie 

van de verschillende partijen te verzamelen. Elke onderneming heeft echter haar eigen 

manier van rapporteren, waardoor de terminologie, graad van nauwkeurigheid, e.d. sterk 

kan verschillen tussen de bedrijven onderling. Om die reden heeft het onderzoeksteam een 

eigen template geconstrueerd met daarin voorgeprogrammeerde kolommen (met 

bijhorende verduidelijking) waarin de vereiste gegevens dienden te worden aangeleverd. 

Op die manier zou het onderzoeksteam snel in staat zijn de verschillende Excel-bestanden 

samen te voegen.   

 
28. Hieronder een overzicht van de verschillende partijen die de gevraagde Excel-tabel 

ingevuld hebben toegestuurd:  

 Concurrenten (3 bestanden): Bilfinger Industrial Services België N.V. / Bilfinger 

ICT N.V. (hierna: BIS), Flanders Construction Company NV (VIP steigerbouw) 

(hierna: VIP) en Kaefer België NV11 

 Klanten (14 bestanden): Ineos ChlorVinyls Belgium NV, Monsanto Europe NV, 

Electrabel, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Solvic SA, Indaver, 

ArcelorMittal Belgium NV (site Gent), TOTAL Raffinaderij Antwerpen, TOTAL 

OleoFins Antwerpen, TOTAL Polymers Antwerpen (hierna: Total), Janssen 

Pharmaceutica NV, Tessenderlo Chemie NV, Oiltanking, Oleon NV, Evonik 

Degussa Antwerpen NV (hierna: Evonik) en GSK Biologicals SA  (hierna: GSK) 

 
29. Het bleek niet voor alle spelers mogelijk om binnen het korte tijdsbestek de gevraagde 

informatie volledig aan te leveren. Bijvoorbeeld informatie omtrent runner up was bij een 

aantal ondernemingen niet voorhanden. Ook de opsplitsing van grote raamcontracten 

tussen de verschillende aanbieders van steigerbouw- en isolatiediensten kon niet door alle 

partijen voldoende nauwkeurig worden aangeleverd.  

 
30. Indien het onderzoeksteam sterke vermoedens zou gehad hebben dat onderhavige 

transactie aanleiding zou geven tot mededingingsbeperkende gevolgen, dan zou het verder 

aangedrongen hebben bij de betrokken spelers om de kwaliteit van aangeleverde 

informatie te verbeteren. Echter, na een tussentijdse analyse van de antwoorden op de 

                                                           
11

  Travhydro heeft geen bestand aangeleverd, maar gaf hierbij volgende verklaring: “Travhydro voert alleen  
nog maar kleinere werken uit. Sinds begin dit jaar gestopt in het grotere segment, zijn te klein voor deze activiteiten”. 
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kwalitatieve verzoeken om inlichtingen was snel duidelijk dat onderhavige transactie bij 

derden mededingingsrechtelijk niet als problematisch werd bevonden. De werklast bij de 

bedrijven om deze bestanden verder te optimaliseren zou dan niet in verhouding zijn met 

de inzichten die deze bijkomende informatie zou opleveren.  

 
31. Bovendien, ondanks het feit dat een uitgebreide win-loss analyse niet kon plaatsvinden, 

gaven de aangeleverde Excel-bestanden alsnog enkele belangrijke inzichten ter 

ondersteuning van de genomen conclusies inzake de relevante product- en geografische 

marktafbakening.   

3.6.2. Bijkomende verzoeken om inlichtingen aan de partijen 

32. Het onderzoeksteam heeft de partijen verzocht meer inzichten te verschaffen in de 

werkelijke vervoers- en loonkosten om een beter zicht te krijgen op het werkelijke gewicht 

van deze kostenposten ten opzichte van de totale kostprijs. Hiertoe vroeg het 

onderzoeksteam aan de partijen om een opsplitsing van hun kostenposten aan te leveren 

voor een selectie van opdrachten, waarbij de afstand tot de vestiging verschilt (straal van 

50km, straal van 200km, straal van > 200km).  

 
33. De partijen maakten hierbij de terechte opmerking dat afstand op zich onvoldoende is om 

de werkelijke transportkost te berekenen. Ook de duur van het transport is belangrijk. 

Partijen gaven hierbij het voorbeeld van de ring rond Antwerpen, waar vaak grote 

filevorming plaatsvindt. Zo kan het zijn dat een project op korte afstand, een langere 

vervoerstijd vraagt dan een verder gelegen site.  

 
34.  Partijen hebben de gevraagde informatie aangeleverd. Echter, na onderzoek van deze 

gegevens is er onvoldoende zekerheid dat de aangeleverde steekproef voldoende 

representatief is om sterke conclusies te trekken omtrent het gewicht van transportkosten 

in de totaalkost. De projecten betroffen verschillende type klanten en verschillende 

contractwaarden, enz. Bijgevolg zou een grootschaliger onderzoek op een meer 

representatief staal van projecten noodzakelijk zijn.  

 
35. Indien het onderzoeksteam sterke vermoedens zou gehad hebben dat onderhavige 

transactie aanleiding zou geven tot mededingingsbeperkende gevolgen, dan zou het verder 

aangedrongen hebben bij de partijen om een meer uitgebreide steekproef aan te leveren. 

Echter, na een tussentijdse analyse van de antwoorden op de kwalitatieve verzoeken om 

inlichtingen was snel duidelijk dat onderhavige transactie bij derden 

mededingingsrechtelijk niet als problematisch werd bevonden. De werklast bij de partijen 

om deze bestanden verder te optimaliseren zou dan niet in verhouding zijn met de 

inzichten die deze bijkomende informatie zou opleveren. 
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4. Marktafbakening 

4.1. Activiteiten van de partijen12 

36. Volgens de aanmeldende partij zijn volgende economische sectoren betrokken bij de 

concentratie:  

 
- 43291 - Isolatiewerkzaamheden  
- 43999 - Steigerbouw  
- 25110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan  

- 43212 - Elektrotechnisch materieel  
 
Bijkomend:  
 
- 45.441 - Schilderen  
- 43.341 - Schilderen en Vernisbehandeling  
- 45.250 - Andere speciale bouwwerken  
- 45.340 - Andere bouwinstallaties  
- 25300 - Stoomtracering  
- 39000 - Asbestverwijdering  

 
37. De industriële activiteiten van Hertel omvatten isolatie, steigerbouw, schilderwerken en 

pijpwerk.  

 
38. Hertel voert projecten uit in Europa, het Kaspische gebied, Azië, Australië en het Midden-

Oosten en biedt de volgende activiteiten aan:  

 
 Toegangsoplossingen (inclusief steigers om toegang te verlenen tot industriële 

sites)  

 Isolatie (inclusief thermische isolatie en elektrische en stroom tracering)  

 Corrosiebescherming (inclusief onderhoud & coatings, beplating en corrosie 

onder isolatie)  

 Mechanisch (inclusief pijpwerk, vervaardiging van uitrusting & bouw)  

 Offshore leefruimtes (inclusief leefruimtes, bouwkunde & design, architecturale 

uitrusting, onderhoud & reparatie technische modules). Deze activiteiten maken 

niet deel uit van de voorgenomen transactie;  

 Gespecialiseerde diensten (inclusief niet-destructief onderzoek, thermografie en 

afsluitings- & rotating diensten).  

 

                                                           
12

  Aanmelding, p. 8, 11, 15 en 21-22.  
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39. Vandaag heeft Hertel geen asbestverwijderingsdiensten meer in België. De 

asbestverwijderingsdiensten werden in 2014 verkocht (zie p. 6, 15 en 44 van het 

jaarverslag van Hertel - Bijlage 11 van de aanmelding).  

 
40. Altrad is actief in de bouw- en industriële sector (activiteiten zoals isolatie, steigerbouw, 

schilderwerken en asbestverwijdering).  

 
41. Volgens de partijen kunnen de activiteiten van Altrad Groep wereldwijd worden 

onderverdeeld in drie categorieën, nl. (i) productie, (ii) verkoop en verhuur en (iii) diensten. 

 
42. Onder productie, moet worden verstaan de fabricage van steigermateriaal, kruiwagens, 

betonmixers en toebehoren voor de bouwindustrie (zoals schoren). Deze productie vindt 

niet plaats in België. Er zijn geen fabrieken m.b.t. deze producties in België. In Nederland 

heeft Altrad een productie-eenheid voor kruiwagens, genaamd Altrad Fort, gevestigd in Tiel. 

 
43. Onder verkoop en verhuur, moet worden verstaan de fabricage en het verhuren van 

steigers als zodanig. Altrad is vooral, in sommige landen, actief als producent van dit 

materieel, maar soms verhuurt zij het ook. Het verhuren vindt vooral plaats in het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk. In de rest van de wereld bestaan de activiteiten vooral uit zuivere 

verkoop. In België, in Boortmeerbeek, en in Nederland, in Tiel zijn er verkoopkantoren voor 

steigermateriaal, kruiwagens, betonmixers enz. onder de naam Altrad Benelux. 

Volledigheidshalve merken de partijen op dat slechts een klein deel van de zaken van Altrad 

Benelux bestaat uit het verhuren van steigermaterieel, m.n. aan de bouwsector, die niet 

gerelateerd is aan de industriële activiteiten van Altrad Balliauw. De totale omzet van Altrad 

Benelux is ongeveer [VERTROUWELIJK] Euro, de verhuur vertegenwoordigt 

[VERTROUWELIJK]. 

 
44. Onder diensten, moet worden verstaan de uitvoering van werken op de site van de 

eindcliënt. Binnen de Altrad Groep zijn de verleende diensten vooral steigerbouw en 

isolatie. Voor steigers bestaat de activiteit uit het opstellen en het afbreken van steigers, en 

het verhuren van reeds opgestelde steigers. Voor isolatie gaat het om de prefabricage van 

beplating en het assembleren van isolatiemateriaal en prefabricage sheeting op de 

installatie van cliënt (het zogenaamde piping and equipment). Afhankelijk van de cliënt 

worden deze basisactiviteiten uitgebreid met bijkomende diensten zoals schilderen, het 

verwijderen van asbest, tracing en schoonmaak. Dergelijke diensten kunnen aan de 

bouwsector en/of industriële markt worden geleverd.  

 
45. Voor Altrad Balliauw en Altrad Profix (samen de Altrad Balliauw Groep) zien de verleende 

diensten op de BENE-markt er als volgt uit: 



PUBLIEKE VERSIE 

 
14 

 

 Industriële markt 

 Steigers Isolatie Asbestverwijdering Schilderen Tracing 

Altrad 
Balliauw 

X X X   

Altrad Profix X X  X X 

 Bouwmarkt 

 Steigers Isolatie Asbestverwijdering Schilderen Tracing 

Altrad 
Balliauw 

X  X   

Altrad Profix    X  

 
46. In het licht van het voorgaande stellen de partijen verder het volgende:  

 

 Aangezien Hertel enkel actief is op de industriële markt, hebben ook alle 

activiteiten en gegevens die in het aanmeldingsformulier met betrekking tot 

Altrad Balliauw Groep worden gehanteerd enkel betrekking op de industriële 

sector.  

 
 Alle gegevens die verstrekt worden in de overzichten van marktaandelen 

hebben, voor zover de aanmeldende partij bekend, voor alle ondernemingen 

enkel betrekking op industriële activiteiten.  

 

 Waar melding wordt gemaakt van “verhuur” onder de categorie “Diensten” 

betreft het verhuur dat moet worden onderscheiden van zuivere 

verhuuractiviteiten die worden begrepen onder “Verkoop en Verhuur”. Verhuur 

binnen de categorie “Diensten” is de activiteit die erin bestaat volledig 

opgestelde steigers te verhuren, terwijl het verhuren in de categorie “Verkoop 

en Verhuur” de activiteit is die erin bestaat steigerelementen te verhuren aan de 

cliënt die zijn eigen steigers met deze elementen wil bouwen. 
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4.2. Relevante productmarkten 

4.2.1. Onderscheid tussen het aanbrengen van isolatiemateriaal en steigerbouwdiensten 

A. Positie aanmeldende partij13 

 
47. De partijen menen dat aangezien beide diensten (steigerbouw en industriële thermische 

isolatie) zeer vaak samen worden aangeschaft, zij één productmarkt vormen.  

 
48. De activiteiten omtrent de industriële steigerbouw en industriële thermische isolatie 

vormen een geïntegreerde markt. De reden hiervoor is dat de industriële sector voor 

steigerbouw en isolatie steeds samen nodig zijn en dat werkelijke coördinatie tussen de 

twee activiteiten kan leiden tot een grote doeltreffendheid. Industriële sites zijn altijd van 

een bepaalde omvang waardoor stellingen noodzakelijk zijn voor alle werken, waaronder 

isolatiewerken de meest belangrijke zijn. Indien steigerbouw en isolatie worden uitgevoerd 

door dezelfde dienstverlener, kan deze partij effectief verzekeren dat de juiste soort 

stelling wordt geplaatst op het juiste moment, en zodoende veiligheid garanderen en afval 

vermijden - stellingen in plaats voor een nodeloos lange periode - en vertragingen - geen 

stelling in plaats wanneer de isolatiewerken moeten worden uitgevoerd - vermijden.  

 
49. De partijen onderbouwen hun stelling betreffende “integratie van dienstverlening 

steigerbouw en isolatie” verder met volgende argumenten:  

 
 Erkenning van het ACM van een tendens richting integratie.  

 
 Voorbeeld van integratie: de overname van ProFix door Altrad.  

 
 Integratie als gevolg van de vraag: biedingen van 2012 tot 2014.  

 
 Integratie wordt aangeboden en geadverteerd door de concurrenten van de 

aanmeldende partij.  

 
 Tendensen voor cliënten om zowel isolatiewerk als steigerbouw aan te besteden.  

B. Onderzoek 

 

50. Zowel bij klanten als concurrenten is de grote meerderheid ervan overtuigd dat 

stellingbouw en isolatie tot verschillende relevante markten behoren. Eén klant 

                                                           
13

  Aanmelding, p. 23 en 25-33.  
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beantwoordde de vragen betreffende relevante productmarkten niet consistent: enerzijds 

argumenteerde de respondent dat stellingbouw en isolatie tot dezelfde markt behoren, 

anderzijds maakt hij binnen een markt van isolatie onderscheid tussen thermisch en 

akoestisch isolatiemateriaal en isolatiediensten bij zakelijke en particuliere klanten (o.a. 

omwille van andere veiligheidsregels en procedures). Indien deze klant zou worden 

toegekend aan de groep van de respondenten die neen hebben geantwoord (zoals zijn 

antwoord doet vermoeden), dan zou dit percentage nog hoger uitvallen.  

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor steigerbouw en het aanbrengen van 

isolatiemateriaal als een markt in zijn geheel, zonder dat er een onderscheid moet gemaakt 

worden tussen steigerbouwdiensten en het aanbrengen van isolatiemateriaal?  

 

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

1. Ja 2 13% 2 20% 4 16% 
2. Neen 13 87% 8 80% 21 84% 

Totaal 15 100% 10 100% 25 100% 

 
51. Volgens de respondenten die nee hebben geantwoord, moeten beide activiteiten als 

verschillende diensten worden beschouwd. Wel wordt door enkele klanten aangegeven dat 

indien mogelijk de beide activiteiten aan dezelfde onderneming worden toegekend om 

efficiëntieredenen.  

 
52. Enkele concrete reacties van deze respondenten die neen hebben geantwoord op de 

betreffende vraag:  

 Isolatie en stellingbouw zijn voor onze onderneming gescheiden disciplines 

(Monsanto Europe nv). 

 Wij betrekken deze verschillende diensten bij verschillende partijen.(ExxonMobil 

Petroleum & Chemical BVBA) 

 In onze bedrijven worden steigerbouw en aanbrengen van isolatiemateriaal 

beschouwd als 2 aparte werkzaamheden, waarvoor ook verschillende contracten 

werden afgesloten die los van mekaar kunnen worden behandeld. Door de 

synergie die de werkzaamheden kunnen brengen wordt wel steeds gestreefd om 

zoveel mogelijk en indien de marktvoorwaarden het toelaten beide contracten bij 

dezelfde leverancier af te sluiten. Stellingbouw wordt trouwens niet enkel 

gebruikt voor het aanbrengen van isolatiematerialen. (Indaver) 
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 Op de ene markt werken wij vaak met andere partners dan op de andere markt. 

(ArcelorMittal Belgium NV – site Gent) 

 Niet per definitie, dossiers worden in principe wel vaak gelijktijdig behandeld 

omdat dergelijke werken wel vaak op elkaar afgestemd worden en dit voordelen 

kan opleveren maar het gebeurt vaker dat deze werken apart worden uitbesteed 

om verscheidene redenen (financiële, planning, andere noden,...). (Oleon NV) 

 Het betreft 2 afzonderlijke markten die weliswaar nauw met elkaar verbonden 

zijn. Vooral in de industriële sector worden deze veelal aan elkaar gekoppeld, 

hoewel dit niet per definitie steeds het geval is. Er zijn nog steeds (industriële) 

klanten die deze disciplines afzonderlijk bekijken.( Flanders Construction 

Company NV (VIP steigerbouw)) 

 
53. De concurrenten die ja antwoordden, hebben hun keuze niet toegelicht. De klanten die ja 

antwoordden, argumenteren hun keuze als volgt:  

 
 De opdrachten van stellingbouw en isolatiewerken worden dikwijls gecombineerd 

in een gezamenlijk contract of bestelling. (TOTAL Raffinaderij Antwerpen, TOTAL 

OleoFins Antwerpen, TOTAL Polymers Antwerpen) 

 Aangezien onze behoeften niet groot zijn, vragen wij een flexibiliteit aan de 

mensen om eventueel beide taken te kunnen uitvoeren. Coördinatie van beide 

werken is veel efficiënter als dit door eenzelfde firma uitgevoerd wordt. (Ineos 

Manufacturing Belgium) 

 
54. Wat betreft het onderscheid tussen steigerbouw en isolatie, blijkt uit het marktonderzoek 

dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen steigerbouwdiensten en het aanbrengen 

van isolatiemateriaal. Verder stelt het onderzoeksteam vast dat een aantal bedrijven actief 

op de markt voor steigerbouwdiensten niet actief is op de markt voor isolatiediensten en 

omgekeerd, en dat bovendien de posities van de concurrenten die wel op beide markten 

actief zijn onderling verschillen. 

 
55. Bovendien meent de auditeur dat ook de productkenmerken verschillen. Het argument van 

partijen dat beide veelal samen aangekocht worden, kan niet overtuigen. De auditeur 

maakt hier de analogie met telecom-markten waar vaste telefonie, internet en televisie 

ook meer samen worden aangekocht dan apart terwijl het wel afzonderlijke markten 

blijven (en er dus geen multiple-play markt wordt gedefinieerd). In die optiek kunnen we in 

casu eerder spreken van complementaire dan van substitueerbare diensten.  
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4.2.2. De markt van steigerbouwdiensten 

4.2.2.1. Onderscheid tussen industriële steigerbouw en overige steigerbouw  

A. Positie aanmeldende partij14 

 

56. De relevante markt omvat niet de steigerbouw in de bouwsector. In vorige beslissingen 

heeft de Nederlandse ACM erkend dat leveranciers en klanten een onderscheid maken 

tussen steigerbouw in de bouwsector en steigerbouw in de industriële sector. De 

Nederlandse ACM merkte op dat er verschillen bestaan tussen deze twee sectoren in de 

veiligheidsvoorschriften en in de organisatie. Bovendien vereist industriële steigerbouw 

specifieke kennis en opleiding van het personeel. Hertel biedt enkel steigerbouw aan in de 

industriële sector.  

B. Onderzoek 

 

57. Van de 21 respondenten die de markt voor steigerbouw als een afzonderlijke markt 

beschouwen, los van het aanbrengen van isolatiemateriaal, vindt 86% dat industriële 

steigerbouw en steigerbouw voor de bouwsector tot verschillende markten behoren. 

Hierbij is geen onderscheid vast te stellen tussen het antwoordgedrag van klanten en 

concurrenten.  

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor steigerbouw als een markt in zijn geheel, zonder dat 

er een onderscheid moet gemaakt worden tussen industriële steigerbouw en steigerbouw voor 

de bouwsector?  

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

1. Ja 2 15% 1 13% 3 14% 

2. Neen 11 85% 7 88% 18 86% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 

 
58. De respondenten die ja hebben geantwoord, hebben hun keuze niet onderbouwd.  

 
59. De respondenten die neen hebben geantwoord, argumenteren hun keuze als volgt (enkele 

voorbeelden):  
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  Aanmelding, p. 25.  
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 Binnen de industriële steigerbouw worden mensen en materialen blootgesteld 

aan andere risico's. Deze risico's zijn gerelateerd aan de bouwplaats, de 

technische installatie waarin wordt gewerkt. Deze bijkomende, specifieke risico's 

en dus ook verwachtingen vanuit de klant zorgen voor specifieke 

materiaalverwachtingen en gedragsregels naar personeelsleden toe. (Electrabel 

Kerncentrale DOEL) 

 De veiligheidseisen binnen industrie en bouwsector zijn nog niet volledig op 

elkaar afgestemd. Daarom beschouwen wij deze niet als één geheel. (ExxonMobil 

Petroleum & Chemical BVBA) 

 Elke sector vraagt om een andere aanpak, organisatie,…(bv in de bouwsector 

speelt de aan- en afvoer van materiaal naar de bouwwerf een veel grotere rol). 

Ook de stellingen die worden geplaatst zijn technisch anders. Finaal is ook de 

algemene veiligheidscultuur verschillend (oa. door de veel hogere 

veiligheidsvereisten en controle in de industriële sector). ( Flanders Construction 

Company NV (VIP steigerbouw)) 

 
60. Wat betreft het onderscheid tussen industriële steigerbouw en overige steigerbouw, 

meent de auditeur op basis van het marktonderzoek dat een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen industriële steigerbouw en steigerbouw voor de bouwsector. Dit is in lijn 

met het standpunt van de aanmeldende partij.   

4.2.2.2. Onderscheid tussen grote en kleine steigerbouwprojecten  

A. Positie aanmeldende partij15 

 

61. Er bestaat geen basis om aparte relevante markten te onderscheiden voor grotere 

projecten. Er zijn geen duidelijke criteria om vermeende “grote projecten” te 

onderscheiden van de andere projecten. Verschillende variabelen zouden in aanmerking 

moeten worden genomen, zoals de waarde van de projecten, hun duur, hun complexiteit, 

hun geografische locatie, om er slechts enkele te noemen. De grenzen van elke 

marktdefinitie die gebaseerd zou zijn op de omvang van de projecten, zouden 

noodgedwongen vaag blijven. Het bepalen van een drempel voor grotere projecten op 

basis van één of meer van deze indices zou artificieel zijn.  

 
62. Zoals in het vorig nummer aangegeven, zou het afbakenen van een vermeende markt voor 

grotere projecten artificieel zijn en bijgevolg resulteren in een verwrongen 

vertegenwoordiging van het competitieve landschap. De partijen zijn wel degelijk bewust 
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  Aanmelding, p. 60.  
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van vele gelegenheden waar biedingen werden gedaan door concurrenten met bescheiden 

marktaandelen, die op de shortlist kwamen of zelfs de tender wonnen voor projecten die in 

elk opzicht als “groot” dienden te worden beschouwd.  

 
63. Vanuit een vraagzijde-perspectief merken de partijen op dat klanten kleinere concurrenten 

niet beletten biedingen te doen voor vermeende “grotere projecten”, en evenmin dat zij 

vragen voor biedingen specifiek zouden richten tot grotere dienstverleners.  

 
64. De partijen onderstrepen dat de bewering dat Altrad, na de acquisitie van Hertel, over 

voldoende capaciteit zal beschikken om te concurreren voor grote projecten met grote 

spelers, niet haaks staat op de bewering van de partijen dat kleinere spelers ook biedingen 

kunnen doen in grotere projecten.  

 
65. Altrad is overtuigd dat, door het verwerven van Hertel, het de mogelijkheid zal hebben om 

te reageren op elk mogelijk scenario dat resulteert uit de strategie van de cliënten met 

betrekking tot tendering. Dit is van ongemeen groot belang in een 100 % biedmarkt.  

 
66. Aan de aanbodzijde zijn er geen reële barrières voor kleinere leveranciers om voor grote 

tenders van man-tot-man te concurreren met grotere spelers. Aangezien materieel en 

mankracht grotendeels gehuurd worden voor specifieke projecten, is de grootte van de 

concurrent nauwelijks relevant voor zijn kansen een tender te winnen. Tenslotte merken 

partijen op dat voor complexere projecten verscheidene kleinere spelers de krachten 

bundelen en een gezamenlijk bod doen, als consortium.  

B. Onderzoek 

 

67. Van de 21 respondenten die de markt voor steigerbouw als een afzonderlijke markt 

beschouwen, los van het aanbrengen van isolatiemateriaal, vindt een kleine meerderheid 

van de respondenten dat grote en kleine steigerbouwprojecten tot eenzelfde markt 

behoren. Het aandeel ja-stemmers is hoger bij de klanten dan bij de concurrenten.  

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor steigerbouw als een markt in zijn geheel, zonder dat 

er een onderscheid moet gemaakt worden tussen grote en kleine steigerbouwprojecten?  

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

 Ja 8 62% 4 50% 12 57% 
Neen 5 38% 4 50% 9 43% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 
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68. De meeste respondenten die ja hebben geantwoord, lichten hun antwoord niet verder toe. 

Ze stellen enkel dat hun onderneming geen onderscheid ziet tussen grote en kleine 

industriële projecten.  

 
69. De meeste respondenten die neen hebben geantwoord, geven als verklaring dat grote 

projecten een andere organisatie vergen dan kleine projecten, waar niet alle spelers in de 

markt voor in aanmerking komen.  

 
70. Wat betreft het onderscheid tussen grote en kleine projecten, kan op basis van het 

marktonderzoek geen conclusie worden getrokken. Of dergelijk onderscheid bestaat kan 

echter in het midden worden gelaten aangezien het geen verschil uitmaakt voor de 

materiële beoordeling van voorliggende transactie.  

4.2.2.3. Onderscheid tussen productie, verhuur en het leveren van steigerbouwdiensten  

A. Positie aanmeldende partij 

 

71. Hiervoor kan verwezen worden naar de uiteenzetting van partijen onder randnummer 39 

en volgende supra.  

B. Onderzoek 

 

72. Van de 21 respondenten die de markt voor steigerbouw als een afzonderlijke markt 

beschouwen, los van het aanbrengen van isolatiemateriaal, vindt 62% van de respondenten 

dat de verhuur, de productie en het leveren van steigerbouwdiensten niet tot eenzelfde 

markt behoren. Bij de concurrenten bedraagt dit aandeel 75%, bij de klanten ruim de helft 

van de respondenten.  

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor steigerbouw als een markt in zijn geheel, zonder dat 

er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de verhuur, de productie en het leveren van 

steigerbouwdiensten?  
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Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

Ja 5 38% 2 25% 7 33% 
Neen 7 54% 6 75% 13 62% 
Geen mening 1 8%  0% 1 5% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 

 
73. Volgens sommige respondenten die neen hebben geantwoord, hoort de productie van 

steigerbouw tot een andere markt, los van verhuur en levering, terwijl andere 

respondenten de productie en verhuur tot dezelfde markt rekenen, maar het leveren van 

steigerbouwdiensten tot een andere.  

 
74. Wat betreft het onderscheid tussen productie, verhuur en het leveren van 

steigerbouwdiensten kan op basis van het marktonderzoek geen eenduidige conclusie 

worden getrokken. Of dergelijk onderscheid bestaat kan echter in het midden worden 

gelaten aangezien het geen verschil uitmaakt voor de materiële beoordeling van 

voorliggende transactie.   

 
75. Naast de drie hoger vernoemde opdelingen (industrie vs bouw; groot vs klein; productie vs 

verhuur vs levering) werd door de bevraagde klanten en concurrenten geen verdere 

opdeling voorgesteld binnen de markt voor steigerbouwdiensten.  

 

4.2.3. De markt van het aanbrengen van isolatiemateriaal 

4.2.3.1. Onderscheid tussen het aanbrengen van thermisch en akoestisch isolatiemateriaal 

A. Positie aanmeldende partij16 

 

76. De relevante markt omvat niet de akoestische isolatie. De Nederlandse ACM merkte op in 

haar vroegere besluiten dat isolatie in de industriële sector meestal thermische isolatie is. 

Altrad biedt enkel thermische isolatie aan. Daarom zou het zonder gevolg zijn voor de 

beoordeling van de voorgenomen transactie indien de BMA rekening zou houden met de 

akoestische isolatie voor de bepaling van de markt, aangezien het gecombineerde 

marktaandeel van Altrad en Hertel enkel zou verminderen.  
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  Aanmelding, p. 25.  
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B. Onderzoek 

 

77. Van de 21 respondenten die de markt voor het aanbrengen van isolatie als een 

afzonderlijke markt zien, los van steigerbouw, vindt 69% van de bevraagde klanten dat 

thermische en akoestische isolatie tot verschillende productmarkten behoren. Bij de 

concurrenten is dit slechts 25%. . 

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor isolatie als een markt in zijn geheel, zonder dat er 

een onderscheid moet gemaakt worden tussen thermische isolatie en akoestische isolatie?  

 

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

Ja 4 31% 4 50% 8 38% 
Neen 9 69% 2 25% 11 52% 
Geen 
mening/blanco  0% 2 25% 2 10% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 
 

78. De respondenten die op bovenstaande vraag ja hebben geantwoord, hebben hun 

antwoord niet verder verduidelijkt.  

 
79. De respondenten die neen hebben geantwoord, geven volgende argumenten aan om te 

verklaren waarom deze activiteiten volgens hen tot verschillende productmarkten 

behoren:  

 
 Wij beschouwen dit niet als één markt, omdat ook hier sprake is van twee 

duidelijk verschillende vakgebieden. Dit verschil vinden we o.a. terug in de 

gehanteerde berekeningswijzen en technische benaderingen van de 

problemen/oplossingen. (INEOS ChlorVinyls Belgium NV) 

 GSK bestelt thermisch materiaal bij Hertal: akoestische isolatie wordt van andere 

leveranciers afgenomen (GSK) 

 Thermische en akoestische isolatie zijn volgens onze beleving andere 

technologieën. De normeringen, kwaliteitscontroles en bijhorende technische 

instructies zijn geheel anders. (Electrabel Kerncentral DOEL) 

 Hoeft niet dezelfde firma te zijn.(Evonik) 

 Betreft duidelijk twee gelijkaardige maar uit problematiek verscheidene 

disciplines waarbij elk specifieke kennis, competenties vereist voor correct 
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ontwerp, keuze van materialen en installatie volgens regels van goed 

vakmanschap.(Oiltanking) 

 
80. Wat betreft een onderscheid tussen het aanbrengen van thermisch en akoestisch 

isolatiemateriaal kan op basis van het marktonderzoek geen eenduidige conclusie worden 

getrokken. Of dergelijk onderscheid bestaat kan echter in het midden worden gelaten 

aangezien het geen verschil uitmaakt voor de materiële beoordeling van voorliggende 

transactie.   

4.2.3.2. Onderscheid tussen isolatiediensten bij zakelijke en particuliere klanten 

A. Positie aanmeldende partij 

 

81. Partijen spreken zich in de aanmelding niet uit over het bestaan van een onderscheid tussen 

isolatiediensten bij particuliere en zakelijke klanten.  

 
82. De auditeur meent echter te kunnen afleiden uit de aanmelding dat partijen menen dat een 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen isolatiediensten bij particuliere en zakelijke 

klanten. Partijen onderscheiden expliciet industriële steigerbouw en industriële isolatie van 

andere steigerbouw- en isolatiediensten. Bovendien voeren partijen enkel isolatiediensten 

uit bij zakelijke klanten.  

B. Onderzoek 

 

83. Van de 20 respondenten die de markt voor het aanbrengen van isolatie als een 

afzonderlijke markt zien, los van steigerbouw, vindt 86% van de respondenten, zowel 

klanten als concurrenten, dat er een verschil is tussen isolatiediensten voor zakelijke 

klanten en isolatiediensten voor particuliere klanten. Er is slechts een beperkt verschil in 

antwoordgedrag tussen klanten en concurrenten.  

 

Beschouwt uw onderneming de markt voor isolatie als een markt in zijn geheel, zonder dat er 

een onderscheid moet gemaakt worden tussen isolatiediensten bij zakelijke klanten en 

isolatiediensten bij particuliere klanten?  
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Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

Ja 2 15% 
 

0% 2 10% 
Neen 11 85% 7 88% 18 86% 
Geen mening  0% 1 13% 1 5% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 
 

84. Enkele reacties van de klanten die neen hebben geantwoord:  

 
 Meestal gaat het hier om verschillende technieken / behoeftes,  waardoor dit niet 

gezien kan worden als één markt.  Spouwisolatie is bvb een techniek/toepassing 

die men niet in de (chemische) nijverheid aantreft. (INEOS ChlorVinyls Belgium 

NV) 

 Product-technisch worden niet dezelfde materialen gebruikt. Het onderhoud - 

herstel of (de)montage is dus gebaseerd op andere instructies. De verwachtingen 

van industriële klanten inzake veiligheid- kwaliteit en werforganisatie is 

anders.(Electrabel Kerncentral DOEL) 

 De leveranciers voor isolatiewerken in onze branche leveren volgens ons enkel 

werken af in de industrie en/of bouw. Voor de privésector wordt beroep gedaan 

op kleinere spelers.(Indaver) 

 Ervaring in de industriële sector nodig.(Oleon NV) 

 Ervaring in de petro-chemische industrie is nodig. (Evonik) 

 Bij industriële klanten is isolatie een service naar andere meer belangrijke 

disciplines zoals Piping en Hvac. Terwijl bij particuliere klanten het meestal gaat 

om losstaande projecten. Ook is coördinatie met andere disciplines belangrijker 

bij zakelijke klanten dan bij particulieren.(Janssen Pharmaceutica NV) 

 
85. Enkele reacties van concurrenten die neen hebben geantwoord:  

 
 Ander soort werkzaamheden.(Travhydro NV / SA) 

 De eisen aan isolatie aangaande particuliere en zakelijke klanten zijn sterk 

verschillend, in de particuliere sector wordt dit vaak mee uitbesteed aan de 

reguliere bouwondernemingen.(G+H Montage NV) 

 
86. Wat betreft het onderscheid tussen isolatiediensten bij zakelijke en particuliere klanten 

meent de auditeur op basis van het marktonderzoek dat een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen isolatiediensten voor zakelijke klanten en isolatiediensten voor particuliere 

klanten.  
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4.2.3.3. Onderscheid tussen grote en kleine isolatieprojecten  

A. Positie aanmeldende partij 

 

87. Hiervoor wordt verwezen naar randnummer 59 en volgende supra aangezien de redenering 

over het onderscheid tussen grote en kleine projecten zowel geldt voor steigerbouw- als 

voor isolatiediensten.  

B. Onderzoek 

 

88. Van de 21 respondenten die de markt voor het aanbrengen van isolatie als een 

afzonderlijke markt zien, los van steigerbouw, vindt iets meer dan de helft van de 

respondenten dat grote en kleine projecten tot dezelfde markt behoren.  Ook hier is weinig 

verschil in antwoordgedrag tussen klanten en concurrenten.  

 

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

Ja 7 54% 4 50% 11 52% 
Neen 6 46% 3 38% 9 43% 
Geen mening  0% 1 13% 1 5% 

Totaal 13 100% 8 100% 21 100% 

 
89. De bevraagde klanten die grote en kleine isolatieprojecten tot dezelfde markt rekenen, 

geven volgende verklaring:  

 
 Wij werken met één raamkontrakt voor onderhoud-, kleine en grote 

projecten.(Monsanto Europe nv 

 Binnen industrie maken wij geen onderscheid tussen kleine of grote 

projecten.(Electrabel Kerncentrale DOEL 

 Zelfde expertise nodig.(Oleon NV) 

 Over het algemeen streven wij ernaar om zowel grote als kleine projecten door 

de huisleverancier te laten uitvoeren. Soms wordt voor grotere projecten wel in 

prijsvraag gegaan, waarbij ook de huisleverancier kan meedingen. (Indaver) 

 
90. De bevraagde klanten die grote isolatieprojecten tot een andere markt rekenen dan kleine 

projecten, verklaren dit als volgt:  
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 Grote projecten vragen een andere organisatie.(Evonik) 

 Niet iedereen kan grote industriële projecten aan.(Tessenderlo Chemie NV) 

 Wij werken enkel met partijen die grote projecten aankunnen. Wij hebben geen 

zicht op eventuele spelers die alleen maar kleine projecten 

aankunnen.(ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

 Afhankelijk van omvang, locatie worden specifieke eisen gesteld aan zowel 

personeel, veiligheidsmaatregelen, wijze en kwaliteit van uitvoering.(Oiltanking) 

 Bij grotere projecten is de coördinatie, tijds-schedule en projectmanagement 

belangrijker dan bij kleinere.(Janssen Pharmaceutica NV) 

 
91. Ook één van de concurrenten, namelijk Kaefer, die grote en kleine projecten tot 

verschillende markten rekent, stelt: “Ook hier geldt dat grotere aanbieders alleen de grote 

projecten aan kunnen. Wel kunnen op isolatieprojecten buitenlandse partijen aanbieden. 

Dit kan minder snel op steigerbouw projecten.” 

 
92. Wat betreft een onderscheid tussen grote en kleine isolatieprojecten kan op basis van het 

marktonderzoek geen eenduidige conclusie worden getrokken. Of dergelijk onderscheid 

bestaat kan echter in het midden worden gelaten aangezien het geen verschil uitmaakt 

voor de materiële beoordeling van voorliggende transactie.   

 

4.2.4. Conclusie van de auditeur betreffende de productmarkten 

93. Op basis van het onderzoek is de auditeur van mening dat er een aantal onderscheiden 

kunnen worden gemaakt, onder meer tussen  

 
 het aanbrengen van isolatiemateriaal en steigerbouwdiensten.  

 industriële steigerbouw en steigerbouw voor de bouwsector. 

 isolatiediensten voor zakelijke klanten en isolatiediensten voor particuliere 

klanten. 

 
94. De exacte marktdefinitie kan echter worden opengelaten, gelet op hetgeen hierna volgt. 
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4.3. Relevante geografische markten 

4.3.1. Het leveren van steigerbouwdiensten 

A. Positie aanmeldende partij17 

 

95. Gezien de volgende factoren, is de geografische markt België-Nederland: (i) de identiteit 

van de cliënten voor steigerbouw en industriële thermische isolatie, (ii) de geografische 

locatie van deze cliënten, (iii) de afwezigheid van regelgevende belemmeringen tussen 

België en Nederland, (iv) de aard van de markt, waar talrijke projecten worden toegewezen 

op grond van concurrerende biedingen en (v) het belang van de taal van dit soort diensten 

(daar het Nederlands de taal is in Vlaanderen en in Nederland). De Bilfinger-beschikking 

van de Europese Commissie geeft aan dat deze markten breder dan één land kunnen zijn 

en dat ze twee landen met dezelfde taal kunnen omvatten (Duitsland en Oostenrijk).  

 
96. Voor een Belgisch precedent kan worden gerefereerd aan de Beslissing nr. 210-C/C-43 van 

28 oktober 2010 zaak CONC-C/C-10/0021: Sodiaal International/Entremont Alliance, punt 

78 waarin verwezen wordt naar de beslissing in de zaak CVBA Belgomilk/CVBA BZU 

Merkaanvoer waar de geografische markt geacht werd Europees te zijn. 

 
 Gelijkaardige structuur wat betreft de vraag in België en Nederland 

 
 Locatie van de cliënten van de Partijen  

 
97. De klanten van beide partijen op de markten voor industriële steigerbouw en industriële 

thermische isolatie zijn de belangrijkste actoren van olie & gas, verwerkende industrie en 

energie.  

 
98. Deze belangrijkste klanten zijn:  

 
 de grote oliemaatschappijen: bv. Exxon, Total;  

 de spelers in de zware chemicaliën: bv. Dow en DSM; en  

 energie-groepen die primair ten dienste staan van de lokale markt: bv. GDF Suez 

en Electrabel.  

 
99. Dergelijke bedrijven zijn o.a. aanwezig in de havens van Rotterdam en Antwerpen, twee 

grote Europese havens in hetzelfde verzorgingsgebied (‘catchment area’), maar ook in de 

havens van Vlissingen, Terneuzen of Eemshaven of in industriële complexen of chemische 

                                                           
17

  Aanmelding, p. 23 en 36-43.  
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industriële hubs (zoals bv. de hub in Geleen). Er wordt verwezen naar Bijlage 20, die de 

voornaamste industriële sites waar steigerbouw en isolatie vereist zijn illustreert.  

 
 Vraagzijde druk voor het verlenen van diensten op de BENE-markt  

 
100. Het BENE-kenmerk van de markt wordt verder geïllustreerd door het toepassingsgebied 

van de contracten. De meeste contracten voor steigerbouw en isolatie worden aanbesteed: 

het betreft een biedmarkt.  

 
 Gelijkaardige structuur voor levering in België en Nederland  

 

 Transportkosten zijn laag en vormen geen toekenningsbelemmering  

 
101. In een vroegere beslissing oordeelde de Nederlandse ACM dat de geografische markt voor 

steigerbouw en isolatie zeer waarschijnlijk ruimer was dan Nederland. De Nederlandse 

ACM oordeelde eveneens dat de transportkosten en gerelateerde kosten (zoals tijdelijke 

huisvesting) relevant zijn voor de definitie van de geografische markt. 

 
102. De dienstverleners op deze markt (Altrad, Hertel en hun concurrenten zoals BIS en Kaefer) 

zijn bereid zich te verplaatsen voor projecten, binnen heel Nederland en België, maar ook 

tussen Nederland en België. Dergelijke verplaatsingen kunnen inderdaad worden 

gerechtvaardigd door de grote omvang van de betrokken projecten en de lange 

gemiddelde duur van de projecten. De contracten gesloten met grote industriële klanten 

hebben meestal een looptijd die varieert tussen meerdere maanden en jaren.  

 
103. Dit wordt in de praktijk aangetoond door de projecten waarop Altrad momenteel aan het 

werken is. Altrad levert stellingen en isolatie diensten voor DSM in Geelen, hetgeen zich 

156 km van het Altrad kantoor in Verrebroek (Antwerp - België) bevindt. Bovendien levert 

Altrad stellingen voor Nuon in Eemshaven, hetgeen zich 384 km van Hulst bevindt.  

 
104. Hierna geven partijen informatie m.b.t. vervoerkosten en de totale kost voor steigerbouw 

en isolatie en dit op basis van hun beste schatting  

 
Site-gerelateerde kosten voor steigerbouw omvatten: 

 
 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 
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 [VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] 
 

Site-gerelateerde kosten voor isolatie omvatten:  
 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 

 [VERTROUWELIJK] 
 

 Concurrenten zien ook een BENE-markt  

 
105. De dienstverleners van steigerbouw en isolatie volgen hun klanten in dit geografisch 

toepassingsgebied. De belangrijkste spelers op deze markt hebben allen een multinationale 

aanwezigheid. In feite zou de voorgenomen transactie Altrad in staat stellen om op het 

gebied van geografische aanwezigheid BIS en Brand Harsco in te halen en zodanig 

competitief te blijven voor aanbestedingen met een breed geografisch toepassingsgebied. 

Er wordt verwezen naar de tabel hieronder.  

 België Nederland Duitsland Frankrijk VK 

Kaefer x x x x  

BIS x x x x x 

Xervon x x x   

Cape x x x  x 

Brand Harsco x x x x x 

HERTEL x x x  x 

ALTRAD x x  x x 
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106. De eenheid van de BENE-markt wordt onderstreept door het feit dat de 

aanbestedingsvoorwaarden identiek zijn voor beide landen en dat de prijzen in het 

algemeen vergelijkbaar zijn. 

 
 Competitieve druk op de BENE-markt  

 
107. De geografische markt omvat tenminste België en Nederland. Het is echter mogelijk uit te 

gaan van de ruimere markt ten gevolge van het bestaan van concurrentiële druk door 

spelers buiten het BENE-grondgebied. Inderdaad, dienstverleners die buiten de BENE-

markt gevestigd zijn dingen bv. in Vlaanderen mee en voeren er projecten uit.  

 
108. Voorbeelden hiervan zijn:  

 Het in Duitsland gevestigde Lindner dat diensten verstrekt voor Electrabels door 

gas aangedreven Knippergroen centrale bij Gent.  

 Het in Duitsland gebaseerde Lindner (GFI) dat diensten verstrekt aan Ineos 

(Zwijndrecht) en Ineos Phenol (Kallo) in Antwerpen.  

 Het in Oostenrijk gevestigde Rohrer dat op de shortlist staat om de steigerbouw- 

en isolatiediensten uit te voeren voor het “EPC2” project van ExxonMobil in 

Antwerpen.  

 Het in Frankrijk gebaseerde Prezioso dat diensten verstrekt aan “Gate” LNG 

terminal in Rotterdam en die de isolatie verricht in Zeebrugge voor de 

uitbreiding van de LNG terminal.  

 
109. Ook moet worden benadrukt dat de klanten van Altrad en Hertel verre van regionaal 

opereren, maar grensoverschrijdend; zeker in België, Nederland en de omliggende landen.  

 
 Taal is een “uniformiserend” element en geen drempel in de BENE-markt  

 
110. Het gebruik van dezelfde taal, het Nederlands, in Vlaanderen en Nederland, heeft - zeker 

historisch - bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van een grensoverschrijdende 

regionale markt voor steigerbouw en aanverwante diensten, met name daar waar er een 

belangrijke concentratie was en nog steeds is van chemische- en petrochemische industrie, 

met name rond Antwerpen en Rotterdam. Op natuurlijke wijze ontstonden in die regio 

dienstverlenende bedrijven voor deze grote industrieën. Dankzij de gunstige economische 

omstandigheden in deze regio hebben de dienstverlenende bedrijven kunnen groeien, 

waardoor ze ook actief zijn geworden buiten die regio. De markt is nog steeds in 

ontwikkeling en de internationalisering zet zich ongetwijfeld door. Vanzelfsprekend kunnen 

bedrijven, zoals Altrad, Hertel en andere dienstverleners ook in Wallonië opereren. 
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Omgekeerd kunnen Waalse bedrijven diensten verlenen in Vlaanderen en Nederland. 

Voorbeelden van het eerste zijn:  

 Arcelor Mittal’s vestiging in Wallonië (Luik) waar Altrad Balliauw (uit 

Vlaanderen), Travhydro (Waals bedrijf) en VIP (Vlaams bedrijf) diensten 

verlenen.  

 Electrabel, productiezone kernenergie Tihange in Wallonië waar Altrad en Kaefer 

(in Vlaanderen gevestigde internationale bedrijven) steigerbouwdiensten 

verleenden, terwijl BIS (in Vlaanderen gevestigd internationaal bedrijf) en Kaefer 

France (in Frankrijk gevestigd internationaal bedrijf) er isolatiediensten leverden.  

 Ineos (Feluy) een fabriek in het industrieterrein van Feluy in Wallonië tussen 

Nijvel en La Louvière waar Altrad Balliauw (Vlaams) steigerbouwdiensten en 

isolatiediensten levert en BIS (Vlaams) twee jaar geleden deze diensten 

verstrekte.  

 Total Feluy, in Wallonië (zie hoger), waar Travhydro en Jemisol (beide in 

Wallonië gevestigd), respectievelijk steigerbouwdiensten en isolatiediensten 

leverden, terwijl Altrad Balliauw het laatste project heeft uitgevoerd voor zowel 

steigerbouw als isolatie.  

 

111. Het is juist dat bijna alle grote industriële sites zich in de Nederlandstalige delen van de 

BENE-regio bevinden. De relevante sites in België bevinden zich in Antwerpen en in de 

Vlaamse kuststreek. Een dienstverlener met Nederlandstalig personeel kan zodanig de hele 

BENE-regio bedienen. Een illustratie hiervan is dat Altrad zelf diensten levert aan zowel 

Belgische als Nederlandse klanten vanaf haar vestiging nabij Antwerpen. 

 

 Geen wettelijke toetredingsbelemmeringen tot de BENE-markt: een geharmoniseerd 

regelgevend kader  

 
112. De relevante regelgeving is allemaal gegrond op Europese wetgeving die zowel op België 

als op Nederland van toepassing is, meer bepaald Richtlijn 2009/104/EC van het Parlement 

en de Raad van 16 september 2009 alsook de Europese normen voor steigerbouw EN-

12.810 en EN- 12.811. Er kunnen verschillen in implementatie van deze normen bestaan, 

maar deze zijn niet substantieel. In feite verschillen de technische vereisten meer tussen de 

sectoren van de industrie - chemicaliën, benzine, enz. - dan tussen deze twee landen. Ter 

illustratie wordt verwezen naar de RFP van Cargil in Bijlage 30, die dezelfde technische 

vereisten oplegt voor zowel Nederland als België. 
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B. Onderzoek 

 

 Marktbevraging 

 

113. Van de 4 respondenten die van oordeel zijn dat steigerbouw- en isolatiediensten tot 

eenzelfde markt behoren, geven er 3 (2 klanten, 1 concurrent) aan dat deze markt 

nationaal is. De overige heeft aangegeven het antwoord hierop niet te weten.  

 
114. Bij de 21 respondenten die aangaven dat steigerbouwdiensten niet tot dezelfde markt 

behoren als isolatiediensten verschillen de antwoorden tussen de bevraagde klanten en 

concurrenten. Geen enkele concurrent beschouwt de markt als ruimer dan nationaal, 

terwijl bijna 40% van de klanten dit wel doen.  

 
115. De 25 antwoorden samen bekeken, geven volgend overzicht: 

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

1. Regionaal 2 13% 3 30% 5 20% 
2. Nationaal 7 47% 4 40% 11 44% 
3. Supra nationaal 5 33%  0% 5 20% 
5. NVT/niet 
bekend 

1 7% 3 30% 4 16% 

Grand Total 15 100% 10 100% 25 100% 
 

116. De verklaringen van de verschillende keuzes zijn als volgt: 

Regionaal:  

 Volgens ons is dit een regionale markt, gezien het transport van het 

stellingmateriaal.  Afhankelijk van de grootte en duur van het project kan de 

regio eventueel "iets groter" zijn.  Provincie + aangrenzende provincies. (INEOS 

ChlorVinyls Belgium NV) 

 Ongeveer 150 km –arbeidsintensief, verplaatsingstijd is belangrijk. (Tessenderlo 

Chemie NV) 

 Afstand beperking door logistiek. (Limburgs Steigerbouwbedrijf NV) 

Nationaal:  

 Op projectbasis voor een beperkte periode mensen inzetbaar van alle regio's voor 

continu service eerder lokaal, cruciaal dat men beschikt over de nodige 

permanente ondersteuning. (Oleon NV) 
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 Prijsvragen gebeuren nu met nationale spelers maar met een supra nationale 

competitiviteit in het achterhoofd. (Monsanto Europe nv) 

 De gunning van een contract zal op nationaal niveau gebeuren daar de 

geplogenheden zijn dat de operationele leidinggevende de taal van de site 

machtig moeten zijn. Weliswaar zullen de leveranciers zich organiseren door de 

supra-nationale ondernemingen binnen hun groep in te zetten. (Electrabel 

Kerncentral DOEL) 

 Normaliter is dit een nationale markt, tenzij voor heel grote projecten, waar er 

ook spelers verder uit Europa meedoen. (Janssen Pharmaceutica NV) 

 Les prestataires les plus importants ont des implantations dans le nord et sud du 

pays. Pour ce marché, le prestataire doit disposer d'une  infrastructure 

(matériels) importante. (SOLVIC SA) 

 Vooral industrieel zijn er initiatieven mbt supra-nationale contracten. Veelal 

lopen deze op een sisser af. Slechts uitzonderlijk worden er concreet 

supranationale contracten afgesloten. (Flanders Construction Company NV (VIP 

steigerbouw)) 

Supra-nationaal:  

 Prijsvraag en selectieproces worden bepaald door omvang, complexiteit en 

gewenste uitvoeringsperiode. In functie hiervan wordt beslist lokaal (via 

afgesloten jaarovereenkomst), regionaal dan wel supra-nationaal prijsvragen uit 

te sturen. (Oiltanking) 

 Zowel Belgische als Nederlandse leveranciers. (ArcelorMittal Belgium NV – site 

Gent) 

 We beperken ons niet tot enkel Belgische aannemers voor een prijsvraag met 

betrekking tot steigerbouw en aanbrengen van isolatiemateriaal. (ExxonMobil 

Petroleum & Chemical BVBA) 

 Bedrijven voor stellingbouw en isolatiematerialen bieden hun diensten meestal 

ook in de directe buurlanden aan. Indien mogelijk probeert het bedrijf tevens 

contracten af te sluiten voor eenzelfde onderwerp over verschillende regio's bij 

eenzelfde partij (leverancier). Voor isolatie en stellingbouw is dit tot op heden 

nog niet het geval. (Indaver) 

 
117. De klanten die aangeven dat de markt supra-nationaal is, zijn of multinationals, of 

bedrijven die niet ver van de Nederlandse grens gevestigd zijn. Bovendien is niet duidelijk 

wat bedoeld wordt met de term “supra-nationaal”, meer bepaald of deze term de volledige 

Belgisch-Nederlandse markt (of zelfs ruimer) inhoudt, dan wel een regio die de 

landsgrenzen overschrijdt, maar daarom niet de volledige twee landen omvat. 
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118. Voorts geven er binnen de groep van respondenten die de markt nationaal of kleiner 

beschouwen, een aantal ondernemingen aan dat de markt voor steigerbouwdiensten in de 

toekomst mogelijk ruimer zal zijn dan nationaal.  

 

 Analyse tenderbestanden klanten 

 
119. Veertien klanten18 hebben een Excel-bestand aangeleverd met een overzicht van al hun 

steigerbouw- en isolatie-opdrachten van de afgelopen 3 jaar. Sommige ondernemingen 

gaven hierbij ook de lijst van alle ondernemingen die een geldig bod hadden uitgebracht en 

van de runner up.  

 
120. Hierbij heeft het onderzoeksteam volgende zaken waargenomen:  

 
 De contracten werden quasi allemaal toegekend aan de twaalf grootste spelers19 

in de markt, voornamelijk aan de grotere spelers. Slechts sporadisch dook een 

andere onderneming in de lijst op, maar de bijhorende omzetten waren beperkt.  

 Ook in de lijst van runner ups, verschenen slechts sporadisch namen van 

bedrijven die niet tot bovenvermelde top twaalf (en dan vooral de grotere 

spelers) behoren. En zelfs de lijst van ondernemingen die meeboden op de 

tender, bestond voornamelijk uit de grootste marktspelers.  

 Concurrentiedruk vanuit het buitenland lijkt op basis van de onderzochte Excel-

bestanden nog erg beperkt.  

 
 Analyse tenderbestanden concurrenten  

 
121. Wat de concurrenten betreft, heeft het onderzoeksteam een ingevuld Excel-bestand 

ontvangen van VIP steigerbouw, BIS en Kaefer. Travhydro heeft geen Excel-bestand 

aangeleverd, maar aangegeven dat het geen grote projecten meer uitvoert. Het bestand 

van Kaefer was erg onvolledig: slechts 10% van de totaal gerapporteerde omzet was 

vertegenwoordigd in het Excel-bestand. De Excel-bestanden van BIS en VIP waren 

daarentegen wel van hoge kwaliteit.  

 
122. VIP was de afgelopen jaren enkel actief in België, uitgezonderd enkele kleinere contracten. 

 

                                                           
18

  Ineos ChlorVinyls Belgium NV, Monsanto Europe NV, Electrabel, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA,  
Solvic SA, Indaver, ArcelorMittal Belgium NV (site Gent), TOTAL Raffinaderij Antwerpen, TOTAL OleoFins Antwerpen, 
TOTAL Polymers Antwerpen, Janssen Pharmaceutica NV, Tessenderlo Chemie NV, Oiltanking, Oleon, Evonik en GSK.  

19
  Altrad, Hertel, BIS, Kaefer, Travhydro, Xervon, BEIS, VIP Steigerbouw, G+H Montage, LSB, WIKO, Jemisol;  

een inschatting van de marktaandelen van deze ondernemingen wordt weergegeven in sectie 4.4.1.  
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123. BIS was actief in verschillende landen, maar verklaarde dat de projecten op Belgische sites 

hoofdzakelijk werden uitgevoerd door de Belgische vestiging van BIS en omgekeerd, de 

projecten in Nederland hoofdzakelijk werden uitgevoerd door de Nederlandse vestiging 

van BIS.  

4.3.2. Het aanbrengen van isolatiemateriaal 

A. Positie aanmeldende partij  

 

124. Hiervoor kan worden verwezen naar randnummers 93 en volgende supra. 

B. Onderzoek 

 

125. Van de 4 respondenten die van oordeel zijn dat steigerbouw- en isolatiediensten tot 

eenzelfde markt behoren, geven 3 respondenten (2 klanten, 1 concurrent) aan dat deze 

markt nationaal is. De overige heeft aangegeven het antwoord hierop niet te weten.  

 
126. Bij de 21 respondenten die aangaven dat isolatiediensten niet tot dezelfde markt behoren 

als steigerbouwdiensten, verschillen ook hier de antwoorden tussen de bevraagde klanten 

en concurrenten. Geen enkele concurrent beschouwt de markt als ruimer dan nationaal, 

terwijl bijna 40% van de klanten dit wel doen.  

 
127. De 25 antwoorden samen bekeken, geven volgend overzicht: 

 
Klant Concurrent Totaal 

 # % # % # % 

1. Regionaal 3 20% 3 30% 6 24% 
2. Nationaal 6 40% 4 40% 10 40% 
3. Supra nationaal 5 33%  0% 5 20% 
5. NVT/niet 
bekend 

1 7% 3 30% 4 16% 

Grand Total 15 100% 10 100% 25 100% 
 

128. De verklaringen van de verschillende keuzes zijn gelijkaardig als bij steigerbouwdiensten.  

 
129. Ook hier zijn het voornamelijk grote klanten die aangeven dat de markt supra-nationaal is.  
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4.3.3. Conclusie van de auditeur betreffende de geografische marktafbakening 

130. De auditeur is van mening dat het onderzoek wijst in de richting van een nationale markt, 

zowel wat betreft steigerbouwdiensten als wat betreft het aanbrengen van 

isolatiemateriaal. Mogelijks vindt in de toekomst een verruiming van de geografische 

marktafbakening plaats, maar het is op dit ogenblik onvoldoende duidelijk op welke manier 

deze supra-nationale markt afgebakend dient te worden. De exacte marktdefinitie kan 

echter worden opengelaten, gelet op hetgeen hierna volgt. 

4.4. Betrokken markten 

4.4.1. Marktaandelen 

A. Positie aanmeldende partij20 

 
 Noot vooraf betreffende de aangeleverde cijfers 

 
131. Gegevens met betrekking tot de waarde van de omzet, marktaandelen van de partijen en 

hun concurrenten en de totale waarde van de markt zijn gebaseerd op de gepubliceerde 

balansen en jaarrekeningen waaraan gerefereerd wordt. De figuren (“waarde”) ter 

beschikking gesteld door Hertel zijn gebaseerd op haar jaarrekening en een interne 

schatting van haar marktaandelen. De schatting van Altrad is weergegeven zonder speciale 

aanpassingen, in overeenstemming met de omzet van Altrad Balliauw, exclusief ProFix voor 

2012 en 2013.  

 
132. De toewijzing van de omzet aan steigerbouw respectievelijk isolatie, is gebaseerd op de 

beste interne schatting van de partijen. Volgens de partijen is deze schatting de 

gebruikelijke manier voor partijen om hun eigen positie in de sector van de industriële 

steigerbouw en isolatie te evalueren, een sector waar verschillende spelers actief zijn en 

verschillende diensten samen worden aangeboden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  Aanmelding, p. 45-49.  
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 De BENE-markt voor industriële steigerbouw en industriële thermische isolatie  

BENE-markt voor 

industriële 

steigerbouw en 

industriële 

thermische isolatie 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 
 Aparte BENE-markten voor industriële steigerbouw en voor industriële thermische 

isolatie  

BENE-markt voor 

industriële 

steigerbouw 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 
[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
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BENE markt voor 

industriële 

thermische 

isolatie 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 
 Aparte Belgische markt voor industriële steigerbouw en industriële thermische isolatie 

samen 

BE-markt voor 

industriële 

steigerbouw en 

industriële 

thermische 

isolatie 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
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 Aparte Belgische markten voor industriële steigerbouw in België en voor industriële 

thermische isolatie in België 

BE-markt voor 

industriële 

steigerbouw 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

BE-markt voor 

industriële 

thermische 

isolatie 

Totale markt 

(in EUR) 

ALTRAD 

(in EUR) 

HERTEL 

(in EUR) 

Samen 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2013 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2012 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
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 Inschatting marktaandelen van de belangrijkste spelers op de Belgische markten voor 

industriële stellingbouw in België en voor industriële thermische isolatie in België 

(apart en samen)21 

BELGIUM         

S I Company 
Market share 

S I S & I 

X X Altrad Balliauw 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Bilfinger Industrial Services 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Hertel 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Kaefer 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Brand Energy & Infrastructure Services 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Xervon 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X   Travhydro 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X   VIP Steigerbouw (F.C.C.) 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

  X G+H Montage (VINCI) 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

  X Isothermic SA 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

  X Jemisol SA 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

X X Others 
[VERTR.] [VERTR.] [VERTR.] 

   
100% 100% 100% 

 
 Inconsistenties betreffende de aangeleverde data  

 
133. De definitieve aanmelding bevat grote inconsistenties en slordigheden wat betreft de 

aangeleverde marktaandelen. De marktaandelen in de aanmelding zelf, gepresenteerd 

vanaf sectie 7.1, randnummers 150 en volgende bevatten de tabellen die hierboven staan 

vermeld. Daarnaast werden enkele bijlagen aangeleverd waar ook marktaandelen werden 

beschreven. De cijfers in deze bijlagen verschillen enerzijds onderling, anderzijds van de 

cijfers zoals hierboven vermeld. Enkele voorbeelden  

 De totale Belgische markt voor industriële steigerbouw wordt geraamd op 

[VERTROUWELIJK] in de aanmelding p. 49, terwijl deze op [VERTROUWELIJK] 

wordt geraamd in Annex 18 

                                                           
21

  Aanmelding, bijlage 19.   
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 De omzet van Altrad op de Belgische markt voor industriële steigerbouw in 2014 

wordt in de aanmelding geschat op [VERTROUWELIJK], terwijl deze in Annex 18 

wordt geraamd op [VERTROUWELIJK] en in Annex 19 bis op [VERTROUWELIJK]. 

 De omzet van Hertel op de Belgische markt voor industriële steigerbouw in 2014 

wordt in de aanmelding geschat op [VERTROUWELIJK] terwijl dit volgens Annex 

41 de omzet voor BIS bedraagt, en de omzet van Hertel hoger ligt, namelijk op 

[VERTROUWELIJK]. 

 
134. Gezien i.) de berekeningswijze van de marktaandelen zoals door de partijen in de 

aanmelding zelf aangegeven, gebaseerd is op de totale jaaromzet (inclusief andere 

diensten buiten steigerbouw en isolatie) en gezien ii.) de gegevens die werden verzameld 

in Annex 19 bis expliciet zijn opgesplitst naar segment, en in lijn zijn met de wijze waarop 

het onderzoeksteam de omzetten van de concurrenten heeft opgevraagd, heeft het 

onderzoeksteam zijn eigen berekeningen gebaseerd op de cijfers uit Annex 19 bis.  

 
135. Het onderzoeksteam wenst zijn verbazing mee te delen betreffende het waarnemen van 

dergelijke inconsistenties. Het is aan de partijen om een zo correct mogelijke weergave te 

geven van de gehanteerde cijfers. Indien hier grote inconsistenties zijn, dienen zij deze 

voldoende te duiden.  

B. Onderzoek  

 

136. De aanmeldende partij heeft een inschatting gemaakt van de marktaandelen van de 

grootste concurrenten op basis van gepubliceerde balansen en jaarrekeningen. Hierbij 

vertrekt ze telkens van de totale omzet van de concurrenten en verdeelt deze omzet 

volgens een eigen ingeschatte verdeelsleutel (die kan verschillen tussen de concurrenten 

onderling) over isolatie- en steigerbouwdiensten. Het onderzoeksteam had bij deze 

inschattingswijze volgende bedenkingen:  

 
 De meeste grote concurrenten voeren naast steigerbouw- en isolatiediensten 

ook andere activiteiten uit zoals schilderwerken, tracing, piping, … Gezien de 

totale omzet in de oefening van de aanmeldende partij enkel wordt toegekend 

aan steigerbouw en/of isolatie zijn deze waarden sowieso overschat. Er is 

onvoldoende zekerheid omtrent de werkelijke omzetcijfers na aftrek van deze 

andere diensten.   
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 Er is onvoldoende zekerheid dat de split tussen steigerbouw en isolatie die door 

de aanmeldende partij per bedrijf werd ingeschat, voldoende strookt met de 

werkelijke verdeling.  

 
 Er is onvoldoende zekerheid of de aanmeldende partij de totale markt 

voldoende nauwkeurig heeft ingeschat.  

 
137. Gezien het verkeerdelijk of onvoldoende nauwkeurig inschatten van één of meerdere 

bovenvermelde parameters de hoogte van de marktaandelen sterk kan beïnvloeden, heeft 

het onderzoeksteam geoordeeld dat een aantal vragen in de verzoeken om inlichtingen 

(aan de concurrenten) dienden te worden toegevoegd teneinde de marktaandelen 

nauwkeuriger te kunnen berekenen:  

 
 Gelieve de totale jaarlijkse omzet weer te geven van uw onderneming voor 2012, 

2013 en 2014. Gelieve vervolgens de jaarlijkse omzet voor 2014 weer te geven 

voor onderstaande segmenten:  

i. verhuur steigerbouw, productie steigerbouw, leveren van 

steigerbouwdiensten voor industrie, leveren van steigerbouwdiensten 

voor bouwsector;  

ii. aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, aanbrengen van akoestisch 

isolatiemateriaal, isolatiediensten bij zakelijke klanten, isolatiediensten bij 

particuliere klanten; 

iii. opsplitsing markt industriële steigerbouw naar Vlaanderen, Wallonië, 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en overig buitenland 

iv.  opsplitsing markt isolatiemateriaal naar Vlaanderen, Wallonië, Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en overig buitenland 

 Gelieve, indien mogelijk, een inschatting te maken van de totale grootte van 

volgende markten:  

i. Industriële steigerbouw in België, industriële steigerbouw in Nederland 

ii. Industriële isolatie in België, industriële isolatie in Nederland 

 
138. Wat de tweede vraag betreft omtrent de totale grootte van de Belgische en Nederlandse 

markten voor industriële steigerbouw enerzijds en industriële isolatie anderzijds, hebben 

vijf concurrenten een inschatting aangeleverd voor (enkele van) deze markten. Deze 

inschatting ligt voor de steigerbouwmarkten beduidend lager dan de inschatting van de 

aanmeldende partij:    
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 Variërend van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] euro voor de Belgische 

markt van industriële steigerbouwdiensten (ofwel van [VERTROUWELIJK] tot 

[VERTROUWELIJK]  van de inschatting door partijen); 

 Voor Nederland hebben we naast de inschatting van de aanmeldende partij, 

slechts één andere inschatting van één van de grote concurrenten, namelijk BIS: 

waar partijen de Nederlandse markt voor industriële steigerbouwdiensten 

ramen op [VERTROUWELIJK] euro, schat de concurrent deze [VERTROUWELIJK] 

euro.  

 
139. Voor isolatiediensten variëren de inschattingen minder sterk: [VERTROUWELIJK] euro voor 

de Belgische markt in plaats van [VERTROUWELIJK] euro en [VERTROUWELIJK] euro voor de 

Nederlandse markt in plaats van [VERTROUWELIJK] euro.  

 
140. Wat de eerste vraag betreft in verband met de omzetten per segment voor de eigen 

onderneming, heeft het onderzoeksteam van tien van de elf grootste concurrenten van 

partijen een nauwkeurige inschatting gekregen. Hieruit kon het onderzoeksteam opmaken 

dat de inschattingen van de partijen onvoldoende nauwkeurig waren, zowel wat betreft de 

gerealiseerde omzetten in de verschillende segmenten door hun concurrenten, alsook de 

verhouding tussen de verschillende diensten ten opzichte van de totale omzet bij de 

concurrenten.  

 
141. Het onderzoeksteam onderschrijft dat de partijen niet beschikken over de feitelijke 

omzetcijfers per segment van hun concurrenten en bijgevolg genoodzaakt waren een 

alternatieve berekeningswijze te hanteren. Maar het onderzoeksteam is van oordeel dat 

indien er voldoende twijfels zijn betreffende de marktomvang en marktaandelen, een 

grondige bottom-up analyse van deze informatie noodzakelijk is.  

 
142. Door deze gegevens per segment te aggregeren, heeft het onderzoeksteam de totale 

marktomvang van de verschillende segmenten voor de Belgische markt op een alternatieve 

wijze kunnen berekenen.  

 
143. Hierna volgen de resultaten van deze berekeningen22 en de bijhorende marktaandelen 

voor partijen voor de hierboven gedefinieerde relevante markten.  

 

 Belgische markt voor industriële steigerbouw  

 

                                                           
22

  Voor de berekeningen verwijst het onderzoeksteam naar het Excelbestand “Masterfile” dat zich bevindt in  
het proceduredossier.  
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144. De geaggregeerde omzetten van de twaalf grootste spelers (zie voetnoot 19) in deze markt 

is [VERTROUWELIJK] €. Deze som ligt beduidend onder de [VERTROUWELIJK] euro die door 

de aanmeldende partij werd ingeschat, en is in lijn met de inschattingen van de (grote) 

concurrenten die deze vraag beantwoord hebben. Bovendien hebben partijen zelf de 

Belgische markt voor industriële steigerbouw in 2012 en 2013 ingeschat op 

[VERTROUWELIJK]23. De sterke stijging van deze markt in 2014 wordt verder nergens 

verklaard.  

 
145. Een totale omvang van [VERTROUWELIJK] euro die wordt ingeschat door de aanmeldende 

partij houdt voorts in dat de overige concurrenten (de spelers buiten partijen en de tien 

grootste concurrenten) [VERTROUWELIJK]  van de markt zouden vertegenwoordigen.    

 
146. Het onderzoeksteam acht dit niet realistisch in een markt die volgens verschillende 

ondernemingen gekenmerkt wordt als een kapitaalintensieve markt met hoge 

instapkosten, specifieke veiligheidseisen, een voldoende kritische massa aan werkkrachten 

en zeer specifieke kennis, en vindt dat het over voldoende indicaties beschikt om te 

oordelen dat de [VERTROUWELIJK] euro geraamd door de partijen een overschatting is van 

de totale marktomvang voor de Belgische industriële steigerbouwdiensten.  

 
147. Desalniettemin heeft het onderzoeksteam geen zekerheid betreffende de exacte grootte 

van de restgroep. Om hier alsnog rekening mee te houden bij het berekenen van de totale 

marktomvang, heeft het onderzoeksteam een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd, waarbij de 

marktaandelen voor partijen berekend worden, uitgaand van een restmarkt die 20% 

vertegenwoordigt, 10% vertegenwoordigt en een restmarkt die nagenoeg onbestaande is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

  Aanmelding, p. 49. 



PUBLIEKE VERSIE 

 
46 

148.  

Totale markt met 

assumptie dat de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers… 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

samen  

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 

149. Binnen de Belgische markt voor industriële steigerbouwdiensten bedraagt volgens 

bovenstaande inschattingen het gezamenlijk marktaandeel van partijen tussen 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK],afhankelijk van de marktomvang van de restmarkt 

van concurrenten die niet werden bevraagd.  

 
150. Zelfs bij de meest conservatieve benadering (restgroep bedraagt 20% van de markt) is het 

gezamenlijk aandeel van partijen een stuk hoger dan de 25%-drempel, en dient deze markt 

weerhouden te worden als betrokken markt.  

 
 Belgische markt voor industriële isolatie  

 
151. Wat betreft de Belgische markt voor industriële isolatie hebben slechts twee concurrenten 

een eigen inschatting gemaakt, die in lijn ligt met de geschatte [VERTROUWELIJK] euro, die 

werd aangeleverd door de partijen.  

 
152. Wel heeft het onderzoeksteam ook voor dit segment de geaggregeerde marktomvang 

kunnen berekenen voor de twaalf grootste spelers (zie voetnoot 19). Deze som bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  euro, of [VERTROUWELIJK] van de totale marktomvang die werd 

geraamd door enkele spelers. 
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153. De boven- en ondergrens van de marktaandelen van partijen in de Belgische markt voor 

industriële isolatie, zijn dan:  

Totale markt met 

assumptie dat de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers… 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK] 

 

Marktaandeel 

samen 

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 
154. Binnen de Belgische markt voor industriële isolatiediensten bedraagt volgens 

bovenstaande inschattingen het gezamenlijk marktaandeel van partijen tussen 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], afhankelijk van de marktomvang van de restmarkt 

van concurrenten die niet werden bevraagd.  

 
155. Zelfs bij de meest conservatieve benadering (restgroep bedraagt 20% van de markt) is het 

gezamenlijk aandeel van partijen een stuk hoger dan de 25%-drempel, en dient deze markt 

weerhouden te worden als betrokken markt.  

 
 Marktaandelen van de grootste spelers op de Belgische markt voor industriële 

steigerbouw en isolatie: eigen berekeningen (vork) en vergelijking met berekeningen 

partijen  

Aandelen op 
basis van eigen 
berekeningen 

Markt-
aandeel 

steigerbouw 

Markt-
aandeel 
isolatie 

Aandelen op basis 
van berekeningen 

aanmeldende 
partijen 

Markt-
aandeel 

steigerbouw 

Markt-
aandeel 
isolatie 

Altrad [20%-25%] [15%-20%] Altrad 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

BIS [15%-20%] [15%-20%] BIS 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Hertel [15%-20%] [20%-25%] Hertel 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  
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Aandelen op 
basis van eigen 
berekeningen 

Markt-
aandeel 

steigerbouw 

Markt-
aandeel 
isolatie 

Aandelen op basis 
van berekeningen 

aanmeldende 
partijen 

Markt-
aandeel 

steigerbouw 

Markt-
aandeel 
isolatie 

Kaefer [5%-10%] [5%-10%] Kaefer 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Travhydro [5%-10%] 0% Travhydro 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Xervon [5%-10%] [0%-5%] Xervon 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

BEIS [0%-5%] [5%-10%] BEIS 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

VIP 
Steigerbouw [0%-5%] 0% VIP Steigerbouw 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

G+H Montage 0% [5%-10%] G+H Montage 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

LSB 0% 0% 
 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Wiko 0% 0% 
 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Jemisol SA 0% [0%-5%] Jemisol SA 
[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

   
Isothermic SA 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

Assumptie rest 
= 20% 20% 20% Others 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

TOTAAL 100% 100% TOTAAL 100% 100% 

 
 Supra-nationale markt voor industriële steigerbouw  

 
156. Enerzijds is het onderzoeksteam niet overtuigd dat er reeds kan gesproken worden van een 

supra-nationale markt bij beide activiteiten, anderzijds zijn er de twijfels bij de bevraagden 

omtrent de geografische omvang van de relevante markt en de tendens naar een supra-

nationale marktverruiming in de toekomst; vandaar wenst ze toch een voorzichtige 

inschatting te doen van de marktaandelen van de partijen op basis van zijn eigen 

verzamelde informatie.  

 
157. Hierbij echter volgende opmerkingen:  

 
 Het is onvoldoende aangetoond dat de (mogelijk toekomstige) supra-nationale 

markt de volledige Belgische en Nederlandse markt behelst. De berekende 

aandelen moeten dan ook als absolute ondergrens worden beschouwd.  

 De aangeleverde cijfers omtrent de Nederlandse markt zijn minder nauwkeurig: 
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i. Voor de Nederlandse markt beschikt het onderzoeksteam niet over de 

gedetailleerde omzetten per segment voor elke onderneming 

afzonderlijk.  

ii. Voorts heeft slechts één concurrent van partijen een inschatting gemaakt 

van de totale Nederlandse industriële steigerbouw- en isolatiemarkt. 

Deze inschatting lag wel - net als bij de Belgische markt - beduidend lager 

dan de raming van de partijen. Er kan bijgevolg ook hier aangenomen 

worden dat de partijen de totale marktomvang hebben overschat.  

 
158. Gezien de onzekerheden betreffende de werkelijke grootte van de Nederlandse 

steigerbouwmarkt, opteert het onderzoeksteam om een vork te berekenen, met als 

ondergrens de meest ruime marktomvang van beide landen, als bovengrens de meest 

enge, en enkele scenario’s tussen beide grenzen in. De werkelijke marktaandelen van 

partijen op de BENE-markt bevinden zich ergens tussen deze waarden.  

 
159. In volgende tabel worden de resultaten gerapporteerd waarbij de Nederlandse 

marktomvang van de partijen wordt gehanteerd in combinatie met de 3 scenario’s voor de 

Belgische markt. De resultaten in de blauwe balk zijn de minimale marktaandelen van 

partijen in de BENE-markt.  

 

Totale BENE-markt 

met de Nederlandse 

markt aan 360 miljoen 

euro en de Belgische 

markt waarbij de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers … 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

samen 

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  
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160. In volgende tabel worden de resultaten gerapporteerd waarbij de Nederlandse 

marktomvang van BIS wordt gehanteerd in combinatie met de 3 scenario’s voor de 

Belgische markt. De resultaten in de grijze balk zijn de maximale marktaandelen van 

partijen in de BENE-markt.  

Totale BENE-markt 

met de Nederlandse 

markt aan 270 miljoen 

euro en de Belgische 

markt waarbij de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers … 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

samen 

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 
161. Op basis van deze berekeningen kan aangenomen worden dat het gezamenlijk 

marktaandeel voor partijen op de Belgisch-Nederlandse markt voor industriële 

steigerbouw zich bevindt tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], afhankelijk van 

de werkelijke totale marktomvang voor beide landen.  

 

 

 Supra-nationale markt voor industriële isolatie  

 
162. Gezien ook de onzekerheden hier betreffende de werkelijke grootte van de Nederlandse 

isolatiemarkt, opteert het onderzoeksteam om een vork te berekenen, met als ondergrens 

de meest ruime marktomvang van beide landen, als bovengrens de meest enge, met 

enkele scenario’s tussen beide grenzen in. De werkelijke marktaandelen van partijen op de 

BENE-markt bevinden zich ergens tussen deze waarden.  
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163. In volgende tabel worden de resultaten gerapporteerd waarbij de Nederlandse 

marktomvang van de partijen wordt gehanteerd in combinatie met de 3 scenario’s voor de 

Belgische markt. De resultaten in de grijze balk zijn de minimale marktaandelen van 

partijen in de BENE-markt.  

Totale BENE-markt 

met de Nederlandse 

markt aan 240 miljoen 

euro en de Belgische 

markt waarbij de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers … 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

samen 

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 
164. In volgende tabel worden de resultaten gerapporteerd waarbij de Nederlandse 

marktomvang van BIS wordt gehanteerd in combinatie met de 3 scenario’s voor de 

Belgische markt. De resultaten in de grijze balk zijn de maximale marktaandelen van 

partijen in de BENE-markt.  
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Totale BENE-markt 

met de Nederlandse 

markt aan 180 miljoen 

euro en de Belgische 

markt waarbij de 

geaggregeerde omzet 

van de 12 grootste 

spelers … 

Totale 

marktomvang  

(in €) 

Marktaandeel 

Altrad 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

Hertel 

[VERTROUWELIJK]  

Marktaandeel 

samen 

[VERTROUWELIJK] 

…. 80% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

…. 90% van de totale 

markt bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

… (nagenoeg) de 

volledige markt 

bedraagt 

[VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK]  

 
165. Op basis van deze berekeningen kan aangenomen worden dat het gezamenlijk 

marktaandeel voor partijen op de Belgisch-Nederlandse markt voor industriële isolatie zich 

bevindt tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK], afhankelijk van de werkelijke 

totale marktomvang voor beide landen.  

4.4.2. Betrokken markten op basis van onderzoek 

166. Zonder zich uit te spreken over de exacte marktdefiniëring, zullen de gevolgen van deze 

transactie worden beoordeeld op volgende betrokken markten (d.w.z., waarop één of 

beide partijen samen een marktaandeel van meer dan 25% hebben): 

 

 De Belgische markt voor het leveren van industriële steigerbouwdiensten 

 De Belgische markt voor industriële isolatiediensten 
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5. Resultaten economische analyse 

5.1. Marktaandelen  

A. Positie aanmeldende partij24 

 

167. Op een BENE-markt voor steigerbouw en isolatie overschrijdt het gecombineerde 

marktaandeel 25% niet. Ook op onderscheiden BENE-markten voor industriële steigerbouw 

en industriële thermische isolatie overschrijden de marktaandelen 25% niet.  

 
168. Onder een restrictieve hypothetische definitie van de markt (afzonderlijke Belgische en 

Nederlandse markten voor industriële steigerbouw en industriële thermische isolatie), zou 

de nieuwe entiteit een positie innemen die overeen zou komen met ongeveer 

[VERTROUWELIJK] van de markt. Zelfs onder deze omstandigheden zouden echter grote 

spelers zoals BIS, Brand-Harsco, Cape, Kaefer en Xervon een sterke mededinging 

verzekeren. Bovendien, m.b.t. de BENE-markt, is het belangrijk op te merken dat de meeste 

contracten voor steigerbouw en isolatie worden gesloten op basis van concurrerende 

biedingen. 

B. Positie Auditeur 

 

169. Onderzoek wijst uit dat partijen op de Belgische markt voor industriële steigerbouw een 

gecombineerd marktaandeel hebben gaande van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK]. 

Op de Belgische markt voor industriële isolatie hebben partijen een gecombineerd 

marktaandeel gaande van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK]. 

 
170. Het gaat hier om grote marktaandelen die partijen innemen op de betrokken markten. 

Hierbij dienen echter een aantal bedenkingen gemaakt te worden. Marktaandelen zijn 

maar een eerste aanwijzing voor de marktstructuur en het belang van de partijen voor de 

mededinging. Deze marktaandelen dienen bovendien geïnterpreteerd te worden in het 

licht van de marktomstandigheden. In casu dient hier gewezen op de supra-nationale 

tendensen die beide betrokken markten vertonen en die er dan ook toe nopen de 

mededinging in een breder (supra-nationaal) kader te bekijken.   

 
171. Voorts zijn de markten voor steigerbouw- en isolatiediensten biedmarkten, waarbij 

historische marktaandelen op zich niet altijd een goede indicator zijn voor toekomstige 

marktmacht. Wat dit laatste betreft, waren de reacties van de bevraagde concurrenten, 

                                                           
24

  Aanmelding, p. 33-36.  
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maar voornamelijk de bevraagde klanten voldoende eenduidig, en beschikken Altrad en 

Hertel post-transactie niet over voldoende marktmacht om mededingingsbeperkende 

handelingen te stellen. 

 
172. Dat marktaandelen in biedmarkten relatief zijn, stelt ook de Commissie25: 

 
“Het dient opgemerkt dat het feit dat er sprake is van biedingen in een markt op zich niet 
toelaat enige conclusies te trekken aangaande de te verwachten intensiteit van 
mededinging of de betekenis van marktaandelen als een indicator van mogelijke 
marktmacht. Het sleutelelement is eerder het biedpatroon in individuele zaken. 

Bijvoorbeeld, zelfs wanneer er een klein aantal geloofwaardige bieders is, kan er bijzonder 
intensieve mededinging worden verwacht, indien in een biedmarkt een groot aandeel 
tenders wordt toegekend in enkele grote transacties en de producten en de 
kostenstructuren van de verschillende concurrenten grotendeels homogeen zijn. In dit en 
vergelijkbare gevallen, zouden marktaandelen in de praktijk zeer weinig informatie geven 
aangaande de mogelijke marktmacht van een bieder.”  

 

5.2. Mogelijke gevolgen van de concentratie 

5.2.1. Niet-gecoördineerde gevolgen 

A. Positie aanmeldende partij26 

 

173. Er zal een krachtige concurrentie bestaan na de concentratie. De markt voor deze 

industriële diensten wordt aangedreven door de vraagzijde. De belangrijkste klanten zijn 

grote industriële klanten (zware chemische industrie, olie-industrie, energie, enz.) die aan 

ondernemingen zoals Altrad en Hertel vragen een bod te doen. De klanten zullen 

gewoonlijk een bod vragen van verschillende dienstverleners en deze met elkaar 

vergelijken. 

 
174. Er zijn ook vele andere concurrenten op de markt, inclusief grote ondernemingen zoals BIS, 

Brand Harsco, Cape, Xervon en Kaefer.  

 

                                                           
25

  Zaak M3653, Siemens/VA Tech, 13 juli 2005, C (2005) 2676, randnummer 39. Vrije vertaling van:  
“It should be noted that the fact that there is bidding on a market does not in itself allow any conclusion to be drawn 
as to the intensity of competition to be expected or as to the significance of market shares as an indicator of possible 
market power. The key factor is rather the bidding pattern in individual cases. For example, even where there is a 
small number of credible bidders, particularly intensive competition is to be expected if, in a bidding market, a large 
proportion of tenders is awarded in a few, large transactions and the products of the various competitors and their 
cost structure are largely homogeneous. In this and similar cases, market shares would, in practice, provide very little 
information on the possible market power of a bidder.” 

26
  Aanmelding, p. 34.  
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175. Zelfs onder de voorlopig door de BMA aangehouden marktdefinities, nl. het bestaan van 

een Belgische markt voor steigerbouw en een aparte Belgische markt voor de isolatie, zijn 

er 4 mededingers met een marktaandeel van [VERTROUWELIJK] of meer, en meerdere 

andere met een significante aanwezigheid op de markt. 

 
176. Bovendien, onafhankelijk van een bepaalde marktdefinitie, wordt de activiteit van 

steigerbouw en isolatiediensten gekenmerkt door tenders. Voor een dergelijke activiteit, 

waar verkoop plaatsvindt op basis van het uitverkoren bod, zijn marktaandelen niet 

noodzakelijkerwijze de beste indicatoren van de competitieve werkelijkheid. 

 
177. Bovendien zijn er geen echte toegangsdrempels voor concurrenten met een bescheidener 

marktaandeel, en het verhogen van de capaciteit om meer of grotere projecten te kunnen 

dienen brengt slechts beperkte kosten met zich mee. Bovendien sluiten de kleinere 

concurrenten vaak consortia teneinde deel te nemen in grotere tenders, en oefenen zij 

aldus een concurrentiële druk uit op grotere spelers met grotere marktaandelen. 

 
178. Daarenboven zijn er potentiële concurrenten in andere lidstaten zoals Cape (Verenigd 

Koninkrijk) of Prezioso Linjebygg die klaar staan om de Belgische markt te betreden. 

 

B. Marktbevraging 

 

179. In de verzoeken om inlichtingen werd gevraagd of de onderneming van mening is dat 

onderhavige transactie partijen in staat zal stellen post-transactie de prijs van 

steigerbouwdiensten, de prijs van het aanbrengen van isolatiemateriaal en/of de prijs van 

steigerbouwdiensten in combinatie met het aanbrengen van isolatiemateriaal op winst 

vergrotende wijze te verhogen, zonder dat dit zal leiden tot een significante verschuiving 

van de afnemers hiervan naar andere diensten en/of concurrenten.  

 
180. Twee respondenten hebben bij elk van deze vragen “niet van toepassing” aangeduid, maar 

uit hun toelichting kon worden opgemaakt dat hun antwoord dient te worden toegerekend 

aan de “neen”-optie.  
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Steigerbouw Klant Concurrent Totaal 
 # % # % # % 

1. Ja 1 7% 2 20% 3 12% 
2. Neen 14 93% 8 80% 22 88% 

Grand Total 15 100% 10 100% 25 100% 

       

Isolatie Klant Concurrent Totaal 
 # % # % # % 

1. Ja 
 

0% 1 10% 1 4% 
2. Neen 15 100% 9 90% 24 96% 

Grand Total 15 100% 10 100% 25 100% 

       

Combinatie Klant Concurrent Totaal 
 # % # % # % 

1. Ja 1 7% 2 20% 3 12% 
2. Neen 14 93% 8 80% 22 88% 

Grand Total 15 100% 10 100% 25 100% 

 

C. Conclusie auditeur 

 

181. De marktbevraging leverde een eenduidig beeld op. Zowel langs de zijde van de 

concurrenten als langs de zijde van de klanten is een overgrote meerderheid der 

ondervraagde ondernemingen van mening dat deze transactie niet zal leiden tot het 

ontstaan van grotere marktmacht in hoofde van de partijen.  

 
182. De auditeur stelt vast dat, gelet op de marktaandelen die partijen innemen, niet kan 

worden gesproken van naaste concurrenten. Terwijl Altrad voornamelijk sterk staat in 

steigerbouw, staat Hertel vooral sterk in isolatie. Vandaar ook de rationaliteit achter deze 

transactie.   

 
183. Bovendien zijn er, gelet op de marktsituatie en de supra-nationale tendens, nog steeds 

voldoende concurrenten aanwezig op de markt die concurrentiedruk kunnen uitoefenen 

op partijen. Verder zijn de klanten op deze markten grote internationale bedrijven die hun 

kopersmacht (kunnen) uitspelen in de onderhandelingen.    

 
184. Deze vaststellingen, gecombineerd met de resultaten van het marktonderzoek, nopen de 

auditeur ertoe te concluderen dat deze transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde 

mededingingsbeperkende effecten.  
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5.2.2. Gecoördineerde gevolgen 

 
185. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een risico op stilzwijgende 

marktcoördinatie bestaat indien: 

 
 de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

 de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding wordt 

nageleefd (monitoring); 

 er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan worden 

gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

 de met de coördinatie beoogde resultaten kunnen niet in gevaar worden gebracht 

door het optreden van buitenstaanders.27 

A. Positie aanmeldende partij28 

 

186. In vroegere beslissingen over steigerbouw en isolatie, heeft de Nederlandse ACM de 

mogelijkheid van het tot stand brengen of versterken van een collectieve dominante 

positie onderzocht. De ACM heeft geoordeeld dat dergelijke collectieve dominante positie 

niet waarschijnlijk was, o.a. omdat klanten overstappen naar andere dienstverleners, 

omdat er prijsconcurrentie is en omdat de markten biedmarkten zijn, met gesloten 

procedures waarbinnen geen prijstransparantie bestaat tussen concurrenten. De 

aanmeldende partij is overtuigd dat deze omstandigheden sindsdien niet zijn gewijzigd, 

wat betekent dat er nog steeds geen risico bestaat dat de voorgenomen concentratie een 

collectieve dominantie positie zou doen ontstaan of zou versterken. 

 

B. Marktbevraging 

 

187. Enkel aan de klanten werd gevraagd of ze van mening zijn dat post-transactie de 

marktomstandigheden dusdanig zullen zijn dat marktcoördinatie tussen de overblijvende 

groepen op de markt zal plaatsvinden. Slechts 3 klanten hebben deze vraag affirmatief 

beantwoord. Geen enkele onder hen beklemtoont het waarschijnlijk karakter hiervan. Ze 

geven enkel aan dat dit eventueel mogelijk zou kunnen zijn.   

 

                                                           
27

  Hof van Justitie, 10 juli 2008, Impala., C 403/06, nr. 123.  
28

  Aanmelding, p. 34-35.  
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Klant 

 # % 

1. Ja 3 20% 
2. Neen 10 67% 
6. / 2 13% 

Grand Total 15 100% 

C. Conclusie Auditeur 

 

188. Een meerderheid der ondervraagde ondernemingen die klant zijn bij partijen geeft aan dat 

het niet waarschijnlijk is dat deze transactie zal leiden tot coördinatie onder de groepen die 

overblijven op de markt.  

 
189. De resultaten van de marktbevraging zijn waarschijnlijk in hoge mate gedreven door het 

feit dat de opdrachten die klanten uitschrijven voor hun projecten, gegund worden op basis 

van tenders. De wetenschap dat het hier een biedmarkt betreft waarbinnen geen sprake is 

van prijstransparantie tussen concurrenten, leidt ertoe dat de kans miniem is dat 

concurrenten kunnen komen tot een verstandhouding.  

 
190. Bovenstaande elementen, gecombineerd met de resultaten van het marktonderzoek, 

brengen de auditeur ertoe te concluderen dat op basis van de beschikbare informatie, deze 

transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbeperkende gecoördineerde 

gevolgen.  

 

5.2.3. Conglomerale gevolgen 

 
191. De Niet-Horizontale Richtsnoeren verduidelijken dat het voornaamste probleem in de 

context van fusies met een conglomeraatkarakter marktafscherming is. Om 

marktafscherming te toetsen moet de vraag gesteld worden of de moederondernemingen 

de mogelijkheid en prikkel hebben om een sterke marktpositie op de ene markt over te 

hevelen naar een andere markt bij wijze van koppelverkoop, bundeling of andere 

uitsluitende praktijken.  

 
192. Om de waarschijnlijkheid van zulk scenario te kunnen toetsen, moet er worden getoetst of 

het fusiebedrijf: 

 
 de mogelijkheid zou hebben om haar concurrenten van de markt af te schermen; 

 de prikkel zou hebben om dit te doen; en 
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 of een marktafschermingstrategie een significant schadelijk effect op de 

mededinging zou hebben, en dus met andere woorden schade aan consumenten 

toebrengt.  

A. Positie aanmeldende partij 

 

193. In de aanmelding gaan partijen niet in op eventuele gecoördineerde gevolgen van 

voorliggende transactie. 

 
B. Marktbevraging 

 

194. Geen enkele van de ondervraagde ondernemingen, noch langs de zijde van de klanten noch 

langs de zijde van de concurrenten, heeft gewezen op mogelijke conglomerale gevolgen 

van onderhavige transactie.  

 
C. Conclusie Auditeur 

 

195. Wat betreft conglomerale gevolgen, blijkt uit het marktonderzoek dat geen van de 

ondervraagde derden heeft gewezen op de mogelijkheid van mededingingsbeperkende 

conglomerale gevolgen.  

 
196. De auditeur meent verder dat voorliggende transactie niet zal leiden tot marktafscherming 

aangezien partijen noch de mogelijkheid noch de prikkel hebben om een sterke 

marktpositie op de ene markt over te hevelen naar een andere markt bij wijze van 

koppelverkoop, bundeling of andere uitsluitende praktijken. 

 
197. Bovenstaande elementen, gecombineerd met de resultaten van het marktonderzoek, 

brengen de auditeur ertoe te concluderen dat op basis van de beschikbare informatie, deze 

transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen. 

 

5.3. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie 

198. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet 

tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een 

wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in 

het leven roepen of versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.  
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6. Voorstel van de auditeur 

 
199. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 en 

artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

 
- Dat de concentratie betreffende het verwerven van controle over Hertel Holding BV 

door Altrad Investment Authority, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-15/0009 

binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

- Dat deze concentratie toelaatbaar is. 

7. Beoordeling door het college 
 

200. Het College stelt vast dat de aanmeldende partijen kennis genomen hebben van het  

ontwerp van beslissing van de auditeur. 

 

201. Het stelt met de auditeur vast dat voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor het in 

boek IV WER georganiseerde concentratietoezicht, en dat er bij de door de auditeur 

weerhouden marktdefinities en marktaandelen twee betrokken markten zijn waarop de 

aanmeldende partijen afzonderlijk of samen een marktaandeel hebben van meer dan 25% 

en artikel 61, § 2, (2°) daarom niet van toepassing is. 

 
202. Het Mededingingscollege heeft nota genomen van de verklaring van de auditeur tijdens 

zitting dat in de overgrote meerderheid van de biedprocessen waarin één of beide 

aanmeldende partijen een bod deden, er ten minste vier ondernemingen voor een contract 

hebben geboden. 

 
203.  Het College heeft ook nota genomen van de goedkeuring zonder voorwaarden van de 

aangemelde concentratie door de ACM op 23 april 2015 en door het Bundeskartellamt op 8 

april 2015. Het besluit van de ACM gaat niet in op de definitie van de geografische markt. 

Het College volgt op dit punt het ontwerp van de auditeur. In een eerdere in de 

ontwerpbeslissing behandelde beslissing stelde de ACM evenwel dat de geografische markt 

voor steigerbouw en isolatie zeer waarschijnlijk ruimer is dan Nederland. Gelet op die 

beslissing, de dynamiek van de markt in de grensoverschrijdende regio van de grotere 

havens en het belang van die regio voor de betrokken markten, gaat het College er in zijn 

beoordeling van uit dat ook indien de geografische markten nog nationaal zijn, er een reële 

concurrentie druk uitgaat van de aangrenzende Nederlandse markt, of er alleszins van uit 
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kan gaan indien klanten dit nodig achten. Deze inschatting vindt volgens het College steun 

in het feit dat klanten evenmin als concurrenten vrezen dat de aangemelde transactie zal 

leiden tot niet-gecoördineerde, gecoördineerde of conglomerale negatieve gevolgen voor 

hen of voor de mededinging. 

 
204. Zonder zich uit te spreken over de in par. 55 van deze beslissing door de auditeur gemaakte 

analogie met telecom markten, maakt het College overigens in zijn beslissing de aan het 

door de auditeur neergelegde ontwerp ontleende passages tot de zijne. 

 

OM DEZE REDENEN 
 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61, §1 en artikel IV.61, §2, eerste 
lid, 1° WER: 
 

1. Dat de concentratie  betreffende het verwerven van uitsluitende zeggenschap over 

Hertel Holding BV door Altrad Investment Authority SAS aangemeld bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-15/009 binnen het toepassingsgebied valt 

van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

2. Dat  deze concentratie toelaatbaar is. 

 
 

Aldus beslist op 8 juni 2015 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het 

Mededingingscollege, Freddy Van Den Spiegel en Yves van Gerven, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

 
 
 

Voor het Mededingingscollege 
 
 
 
 
 

Jacques Steenbergen  
Voorzitter 

 


