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1 Inleiding 
 

1. Bij besluit van 20 december 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) 
Onex Corporation UK en Waterland Private Equity Investments VII (hierna: partijen) 
goedkeuring verleend voor het verkrijgen van gezamenlijke zeggenschap over Kidsfoundation 
Holdings B.V. en Partou Holding B.V., onder voorwaarden van het afstoten van drie 
kinderopvanglocaties in Amsterdam. 

 
2. Op 15 mei 2020 heeft de ACM een schriftelijk verzoek van partijen ontvangen tot ‘wijziging 

van de aan de melding verbonden voorwaarden' in de zin van hoofdstuk 8 van de 
Richtsnoeren Remedies 2007 (hierna: het wijzigingsverzoek).  

 
3. Van het wijzigingsverzoek is mededeling gedaan in Staatcourant nummer 28477 op 22 mei 

2020. 
 

4. In uitzonderlijke gevallen kunnen voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen verbonden 
aan een goedkeurend concentratiebesluit worden gewijzigd.1 Partijen moeten hiertoe een 
verzoek indienen bij de ACM. Bij een dergelijk verzoek is het aan de verzoekende partijen om 
te motiveren waarom een wijziging of opheffing van de aan de melding verbonden 
voorwaarden gerechtvaardigd is en om toe te lichten waarom het eerder gesignaleerde 
mededingingsprobleem zich bij wijziging of opheffing niet zal voordoen.2 

 
5. Hierna zal achtereenvolgens worden ingegaan op het besluit van 20 december 2019 (hierna: 

besluit), de daaraan verbonden voorwaarden, het wijzigingsverzoek en de beoordeling 
daarvan door de ACM. 

 
 
2 Besluit 20 december 2019 
 

6. In haar besluit van 20 december 2019 heeft de ACM geconcludeerd dat de voorgenomen 
concentratie tussen partijen een significante beperking van de mededinging tot gevolg zou 
kunnen hebben voor vijf lokale markten voor kinderdagopvang in Amsterdam Oost/Eilanden, 
voor vijf lokale markten voor buitenschoolse opvang in Amsterdam Oost/Eilanden en voor 
acht lokale markten voor buitenschoolse opvang in Amsterdam Zuidoost.3 

 
7. Zodoende zijn aan het besluit voorwaarden verbonden zoals bedoeld in artikel 37, vierde lid, 

Mededingingswet (hierna: remedies).4 De remedies houden in dat partijen drie 
kinderopvanglocaties in Amsterdam afstoten. Het betreft de kinderopvanglocaties KFH 
Eilanden, KFH Amigo en Partou Ravenswaaipad. 

 
8. Partijen hebben zich er, onder andere, toe verbonden om binnen een zo kort mogelijke termijn 

- doch uiterlijk binnen [vertrouwelijk] maanden na het besluit van de ACM - één of meer 
onafhankelijke koper(s) voor de af te stoten locaties te vinden en met hen een bindende koop- 
en verkoopovereenkomst te sluiten.5 

 
                                                        
1 Richtsnoeren Remedies 2007, randnummers 74 tot en met 76. 
2 Richtsnoeren Remedies 2007, randnummer 74. 
3 Besluit met kenmerk ACM/UIT/526332, randnummer 126. 
4 Besluit met kenmerk ACM/UIT/526332, randnummer 146. 
5 Besluit met kenmerk ACM/UIT/526332, randnummer 130 onder punt 5 van het aldaar weergegeven remedievoorstel. 
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3 Wijzigingsverzoek 
 

9. Partijen verzoeken de ACM met het wijzigingsverzoek een door de ACM genomen besluit te 
wijzigen met dien verstande dat partijen verzoeken om verlenging van de aan de remedies 
verbonden termijn voor het sluiten van een bindende koop-/verkoopovereenkomst met een of 
meerdere onafhankelijke koper(s) voor de af te stoten locaties. Concreet betekent dit een 
wijziging van de termijn zoals opgenomen in punt 5 van het remedievoorstel onder 
randnummer 130 in het besluit. Deze tekst zal volgens het wijzigingsverzoek als volgt komen 
te luiden: "Partijen verbinden zich ertoe om binnen een zo kort mogelijke termijn – doch 
uiterlijk binnen [vertrouwelijk] maanden na het besluit van ACM – één of meer onafhankelijke 
koper(s) voor de af te stoten locaties te vinden en met hen een bindende koop- en 
verkoopovereenkomst te sluiten". 
De uiterlijke datum voor het sluiten van een bindende overeenkomst voor de verkoop van de 
af te stoten locaties verschuift daarmee de facto van [vertrouwelijk] naar [vertrouwelijk]. 

 
10. Partijen stellen dat de huidige omstandigheden omtrent het Covid-19 virus én in het bijzonder 

de effecten hiervan op de kinderopvangmarkt het redelijkerwijs niet mogelijk is om binnen de 
in de remedies gestelde termijn een bindende koop- en verkoopovereenkomst te sluiten.  

 
11. Volgens partijen valt vooralsnog niet te voorzien dat de Coronacrisis snel voorbij zal zijn en is 

op dit moment een goede waardering van de af te stoten locaties niet mogelijk. Een dergelijke 
waardering is noodzakelijke informatie voor een potentiële koper om tot een bod te komen. Er 
is volgens partijen sprake van een overmachtssituatie. 

 
12. Als gevolg van de Coronacrisis is er volgens partijen dusdanige onzekerheid dat het op dit 

moment vrijwel onmogelijk is het aantal ingeschreven kinderen op locaties in te schatten.   
Een van de belangrijkste determinanten van de financiële cijfers van de locaties – en dus ook 
de waardering daarvan – is het aantal ingeschreven kinderen. Veel van de mutaties in het 
klantenbestand van een kinderopvangorganisatie en dus de locaties vinden plaats in de 
zomermaanden. Het netto-effect, ook wel het verloop, is bepalend voor de omzet van 
september en deze omzet is een zeer belangrijke indicator voor de verwachte toekomstige 
winstgevendheid. De Coronacrisis zorgt voor een extra onzekerheid ten aanzien van het 
aantal ingeschreven kinderen. 

 
De benodigde gegevens voor de waardering, op basis waarvan het verkoopproces kan 
worden voortgezet, zullen volgens partijen op vroegst pas in [vertrouwelijk] beschikbaar zijn.  

 
13. Partijen verwachten dat daarmee het verkoopproces ten vroegste in [vertrouwelijk] kan 

worden hervat. Een wijziging van de termijn naar [vertrouwelijk] maanden geeft partijen dan 
grofweg nog [vertrouwelijk] maanden tijd om de verkoop van de drie locaties rond te krijgen. 
Op basis van de reeds vergevorderde gesprekken met potentiële kopers, van voor de 
omstandigheden als gevolg van Covid-19, hoeft volgens partijen alleen nog het due diligence 
proces te worden doorlopen. Volgens partijen is zodoende een verlenging van de termijn van 
[vertrouwelijk] maanden naar [vertrouwelijk] maanden redelijk en gerechtvaardigd gegeven de 
buitengewone omstandigheden.6   

 

                                                        
6 Richtsnoeren Remedies 2007, randnummer 75. 
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14. Het wijzigen van de remedies, in de vorm van de verzochte verlenging, veroorzaakt volgens 
partijen geen mededingingsprobleem en beperkt zich tot een uitstel dat noodzakelijk is om de 
locaties te kunnen verkopen. 

 
 
 
4 Beoordeling wijzigingsverzoek 
 

15. Aan het besluit van 20 december 2019 zijn voorwaarden verbonden die de door de ACM 
gesignaleerde mededingingsproblemen op afdoende wijze wegnemen. De ACM constateert 
dat de verzochte wijziging dezelfde bescherming biedt tegen de gesignaleerde 
mededingingsproblemen. De ACM wijzigt de remedie en overweegt hiertoe het volgende. 

 
16. Uit de door partijen toegezonden stukken blijkt dat partijen zich voldoende hebben 

ingespannen om binnen de bij besluit gestelde termijn tot een bindende koop- en 
verkoopovereenkomst te komen. De remedies zijn derhalve uitvoerbaar gebleken, door de 
omstandigheden als gevolg van Covid-19 is onverwachts verandering in het reeds lopende 
verkoopproces gekomen. Het verkoopproces is stil komen te vallen. Deze uitzonderlijke 
situatie is niet partijen te verwijten.  

 
17. Partijen hebben in hun verzoek afdoende onderbouwd waarom de verzochte verlenging 

redelijk is. Vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van de Coronacrisis zal er 
geen bindende koop-verkoopovereenkomst voor de [vertrouwelijk] worden gesloten. De ACM 
begrijpt dat op dit moment de waardering van de locaties daardoor extra wordt bemoeilijkt en 
dat potentiële kopers in de huidige onzekere periode die gegevens willen afwachten alvorens 
een overeenkomst aan te gaan. 

  
 
 
5 Besluit wijzigingsverzoek 
 

18. De ACM besluit het wijzigingsverzoek toe te wijzen, met dien verstande dat zij verlenging 
verleent voor de termijn verbonden aan het sluiten van een bindende koop-
verkoopovereenkomst voor de drie af te stoten locaties. Concreet houdt dit een wijziging in 
van de termijn zoals opgenomen in punt 5 onder randnummer 130 van het besluit van 20 
december 2019 (kenmerk ACM/UIT/526332). De daarin opgenomen termijn van 
[vertrouwelijk] maanden wordt daarmee herroepen en gewijzigd in een termijn van 
[vertrouwelijk] maanden.  
De betreffende voorwaarde luidt zodoende als volgt; 
‘Partijen verbinden zich ertoe om binnen een zo kort mogelijke termijn – doch uiterlijk binnen 
[vertrouwelijk] maanden na het besluit van de ACM - één of meer onafhankelijke koper(s) voor 
de af te stoten locaties te vinden en met hen een bindende koop- en verkoopovereenkomst te 
sluiten’. 

 
19. Met het wijzigen van de termijn voor het sluiten van een bindende koop-/ 

verkoopovereenkomst, verschuift voor eenzelfde periode de termijn voor de monitoring trustee 
en daarmee ook de aanvangstermijn voor een eventuele onafhankelijke verkooptrustee. 
Partijen zullen de opdracht van de trustee daarop moeten aanpassen. 

 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/20/038477 / Documentnr. ACM/UIT/535663 
 
 

 

6/6 
 

20. Dit wijzigingsbesluit laat de overige voorwaarden van het besluit van 20 december 2019 
ongewijzigd in stand. 

 
 
 
Datum: 11 juni 2020 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
w.g.  
 
mr. T.M. Snoep 
bestuursvoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw 
gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 
16326, 2500 BH Den Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 
gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
 




