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De concentratie betreft een juridische fusie tussen NV
ENECO (‘ENECO’) en NV Energiebedrijf Rijswijk-Leidschen-
dam (‘ERL’). Als gevolg hiervan zal ERL opgaan in ENECO
en ophouden als vennootschap te bestaan.

ENECO is actief op het gebied van de inkoop, het
transport en distributie en de levering van elektriciteit en
gas aan bedrijven en particulieren in delen van de provin-
cie Zuid-Holland, de productie van elektriciteit en warmte,
de distributie van warmte, de exploitatie van kabeltelevi-
sienetwerken, de verhuur van warmwatertoestellen en CV-
ketels alsmede milieudienstverlening. ERL is actief op het
gebied van de inkoop, het transport en distributie en leve-
ring van elektriciteit en gas aan bedrijven en particulieren
in de gemeenten Rijswijk en Leidschendam en voert een
aantal incasso-activiteiten uit voor andere organisaties.

Bij de afbakening van de markten houdt de d-g NMa
naast de bestaande marktsituatie ook rekening met markt-
situatie die zich naar verwachting als gevolg van de inwer-
kingtreding van de nieuwe Elektriciteitswet zal ontwikke-
len. Het voorstel van wet voorziet in een verplichte opera-
tionele scheiding tussen enerzijds de handelsactiviteiten en
anderzijds de netwerkactiviteiten van distributiebedrijven
alsmede een verplichting aan eigenaren van elektriciteits-
netwerken om deze op non-discriminatoire wijze open te
stellen voor andere leveranciers van elektriciteit. Naar ver-
wachting zal deze ‘ontbundeling’ tot gevolg hebben dat
door derden via het netwerk van een distributiebedrijf
elektriciteit verkopen aan eindgebruikers die op dat net-
werk zijn aangesloten. Voorts verwacht de d-g NMa dat het
onderscheid tussen particuliere en bedrijfsmatige afnemers
relevant wordt en een groep ongebonden afnemers zal ont-
staan die vrij zijn om hun leverancier te kiezen.

De d-g NMa concludeert dat vooralsnog sprake is van
één markt voor de levering van elektriciteit aan eindge-
bruikers, maar dat deze naar verwachting in de toekomst
zich zal opsplitsen in aparte markten voor de verkoop van
elektriciteit aan gebonden afnemers en voor de verkoop
van elektriciteit aan niet-gebonden afnemers alsmede een
markt voor het transport van elektriciteit op midden- en
laagspanningsniveau.

De huidige geografische markt valt op dit moment
nog samen met de leveringsgebieden van partijen. De d-g
NMa merkt op dat indien de nieuwe Elektriciteitswet van
kracht wordt de relevante geografische markt voor levering
aan niet-gebonden afnemers in ieder geval significant rui-
mer zal zijn dan het oorspronkelijk leveringsgebied van het
respectieve distributiebedrijf. Voor de concentratie is geen
vergunning vereist.
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