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NEDERLANDSE SPOORWEGEN/GETRONICS, zaaknr. 443, 12-5-

1998 (Stcrt. 94), art. 27 onder b Mw

Getronics N.V. (‘GETRONICS’), en de NS meldden een
operatie aan waarbij Getronics de uitsluitende zeggenschap
in NS Data-en Telecom Services B.V. (‘DTS’) zal verkrijgen,
via een overname van het volledige aandelenkapitaal in
DTS. De verwerving door Getronics is gepland in twee
fasen: 1) in 1998 zal GETRONICS 70% van het gehele aan-
delenkapitaal van DTS van de NS overnemen; 2) in een
later stadium zal GETRONICS de resterende 30% overne-
men van de NS.

GETRONICS is een op Europese schaal opererend
bedrijf op het gebied van automatisering en communicatie-
diensten. DTS is actief op het gebied van de automatise-
rings- en telecommunicatiedienstverlening. DTS verleent
deze diensten voor het overgrote deel aan groepsmaat-
schappijen van de moederonderneming NS.

De d-g NMa stelt vast dat de relevante productmarkt
de markt voor de IT-dienstverlening is. De vraag of de
markt van IT-software nog als afzonderlijke markt moet

worden beschouwd wordt buiten beschouwing gelaten.
Voor wat betreft de geografische markt merkt de d-g NMa
op dat de vraag of de markt groter is dan alleen Nederland
de uiteindelijke beoordeling van de operatie niet beïn-
vloedt. Terloops wordt wel gewezen op eerdere besluiten
(Wang-Osly en Ordina-ELC) waarin werd uitgegaan van
een nationale markt voor IT-dienstverlening (zie ook het
hierna besproken besluit met zaaknr. 706).

In dit besluit valt voorts op dat de d-g NMa bij de
beoordeling van de gevolgen van de aangemelde concen-
tratie het marktvolume anders inschat dan door partijen
was voorgesteld. Belangrijk daarbij is dat de d-g NMa, in
tegenstelling tot de partijen niet van oordeel is dat de
omzetten van ‘captive’ aanbieders van diensten bij het
marktvolume van de IT-dienstverleningsmarkt moeten
worden opgeteld. Het gaat daarbij om bedrijven die alleen
diensten aanbieden aan maatschappijen die tot dezelfde
groep behoren. Dergelijke concern-interne capaciteiten
zijn echter niet toegankelijk op de markt volgens de d-g
NMa en het is niet aannemelijk dat een onderneming die
beschikt over ‘in-house’ IT-dienstverlening de dekking van
haar behoefte gemakkelijk zou kunnen uitbesteden. Gelet
op de marktaandelen, de aanwezigheid van sterke concur-
renten en de geringe omzet van DTS deed de concentratie
geen met de Mw strijdige gevolgen ontstaan.

Ook in deze zaak werd een concurrentiebeding als
een noodzakelijke en redelijke nevenrestrictie aanvaard bij
de beoordeling van de concentratie. Getronics wordt gedu-
rende drie jaar beschermd tegen concurrerend handelen
van de NS.
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