
 
    

 
 

    

 

 

 
 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Openbaar

REMEDIEVOORSTEL 

Namens DELA Holding N.V. 

In zaaknummer: ACM/21/052005 – DELA Holding N.V. / Yarden Holding N.V. 

22 juli 2021 



Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

I.  Inleiding  

(1)  Op  17  mei  2021  heeft  DELA  Holding  N.V.  (“DELA”)  de  voorgenomen  verkrijging  van  uitsluitende  
zeggenschap  over  Yarden  Holding  B.V.  (“Yarden”  en  samen  met  DELA  de  “Partijen”)  (de  

“Concentratie”)  aangemeld  voor  goedkeuring  bij  de  Autoriteit  Consument  &  Markt  (de  “ACM”).1  

(2)  De  ACM  heeft  tijdens  het  pre-notificatie  traject  aangegeven  dat  zij  voorlopige  mededingingsrechtelijke  

bezwaren  ziet  als  gevolg  van  de  Concentratie  in  zeven  regionale  clusters  van  crematoria  en  twee  

gemeenten  waarin  beide  Partijen  een  uitvaartcentrum  hebben  (de  “Probleemgebieden”).  De  

onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  de  Probleemgebieden.  

Tabel  1  Overzicht  van  de  Probleemgebieden  

Probleemgeb

Crematoria  

1  Nijmegen  

2  Utrecht  

3  Rotterdam  

4  Groningen  

5  Zuid-Limburg

6  Noord-Limbur

ied  
Problematische  vestigingen  van  Partijen  in  de  Probleemgebieden  

DELA  Yarden  

DELA  Nijmegen  Yarden  Beuningen  

DELA  Utrecht   Yarden  Utrecht  

DELA  Spijkenisse   Yarden  Rotterdam,  Yarden  Schiedam  

DELA  Groningen  (pijplijn)  Yarden  Groningen  

  DELA  Geleen  Yarden  Heerlen  

g  DELA  Oostrum,  DELA  Baexem  Yarden  Venlo  - Blerick   

      

 

          

       

7 Schagen DELA Heerhugowaard Yarden Schagen 

Uitvaartcentra 

1 Veldhoven DELA De Hoge Boght Van der Stappen Veldhoven 

2 Venray DELA Boschhuizen Yarden & Goemans 

 
    

 
 

 

 
                   

                   
                  

                           
                   
                    

       

(3)  Hoewel  DELA  het  voorlopige  oordeel  van  de  ACM  niet  deelt  en  zich  op  het  standpunt  stelt  dat  de  

Concentratie  niet  zal  leiden  tot  een  significante  belemmering  van  de  mededinging,  wenst  DELA  te  

komen  tot  een  spoedige  uitvoering  van  de  Concentratie.  Dit  is  ingegeven  door  de  kritische  financiële  
situatie  van  Yarden  waar  op  korte  termijn  een  oplossing  voor  moet  worden  gevonden.  Een  eventueel  

faillissement  zou  zeer  nadelige  gevolgen  hebben  voor  de  polishouders  en  schuldeisers  van  Yarden.  

(4)  Teneinde  de  ACM  in  staat  te  stellen  goedkeuring  te  verlenen  voor  de  Concentratie  in  de  meldingsfase,  

stelt  DELA  de  onderstaande,  door  de  ACM  vast  te  stellen  voorwaarden  voor  (in  de  zin  van  artikel  37,  

vierde  lid,  Mededingingswet).  

(5)  Gelet  op  de  uiterst  kritische  financiële  toestand  van  Yarden,  verzoekt  DELA  de  ACM  om,  in  afwijking  

van  artikel  37,  zesde  lid,  Mededingingswet,  Partijen  toe  te  staan  de  Concentratie  te  voltooien  vooraleer  

voldaan  is  aan  alle  beperkingen  en  voorwaarden  die  hieronder  worden  uiteengezet.2  

1 De Concentratie komt tot stand op basis van een Koopovereenkomst van Aandelen tussen DELA, Vereniging Yarden, Stichting Yarden 
en Yarden getekend op 5 mei 2021 (de “Koopovereenkomst”). Op basis van de Koopovereenkomst verwerft DELA 100% van de 
aandelen in Yarden. Alle aandelen in Yarden worden momenteel gehouden door Vereniging Yarden (99%) en Stichting Yarden (1%). 

2 In de melding is in paragraaf 6 e.v. de situatie waar Yarden zich in bevindt in meer detail toegelicht. DELA verwijst in dit kader naar het 
precedent van de ACM in zaaknummer ACM/19/035829 – KidsFoundation / Partou (besluit van 20 december 2019) waarin de ACM 
eveneens (in afwijking van artikel 37, zesde lid, Mededingingswet) akkoord is gegaan met een remedie waarbij de voorwaarden pas na 
closing van de hoofdtransactie zouden worden vervuld. 
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 Partij  Crematorium  Adres 

 Yarden  Yarden  Beuningen (Yardenhuis   van  Beuningen)  Schoenaker  12,  6641  SZ  Beuningen 

 Yarden  Heerlen  (Yardenhuis  van Heerlen)   Imstenraderweg  10,  6422  PM  Heerlen 

 Yarden  Groningen  (Crematorium Groningen)   Crematoriumlaan 6,   9747  AM  Groningen 

 Yarden  Schagen  (Yardenhuis  van  Schagen)  Haringhuizerweg  3,  1741  NC  Schagen 

 Yarden  Utrecht  (Crematorium  Daelwijck) Floridadreef   7,  3565  AM  Utrecht 

 Yarden  Venlo  – Blerick   (Yardenhuis  van  Venlo)  Grote  Blerickse  Bergenweg  30,  5927  PB   Venlo 

 DELA  DELA  Spijkenisse  (crematorium  De  Ommering)  Oprelseweg  3,  3202  LD  Spijkenisse 

 

               
     

  

Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

II.  Het  Remedievoorstel  

(6)  De  voorgestelde  verbintenis  tot  afstoten  bestaat  uit  twee  delen:  het  afstoten  van  zeven  crematoria  
(het  “Crematoria-remedievoorstel”)  en  de  verkoop  van  de  aandelen  van  Yarden  in  Van  der  Stappen  

Holding  B.V.  (de  “Van  der  Stappen  Joint  Venture”)  aan  VDS  Beheer  B.V.  (“Van  der  Stappen”)  (het  

“Uitvaartcentrum-remedievoorstel”  en  samen  met  het  Crematoria-remedievoorstel  het  

“Remedievoorstel”).  De  twee  elementen  van  het  Remedievoorstel  worden  hieronder  afzonderlijk  

uiteengezet  (in  sectie  A  en  B  respectievelijk).  Sectie  C  zet  een  aantal  voorwaarden  uiteen  die  op  het  
gehele  Remedievoorstel  van  toepassing  zijn.  

A.  Het  Crematoria-remedievoorstel  

1.  Af  te  stoten  crematoria  

(7)  DELA  verbindt  zich  ertoe  om,  na  voltooiing  van  de  Concentratie,  de  in  Tabel  2  opgenomen  zeven  

crematoria  (de  “Remedie  Crematoria”)  te  zullen  afstoten.  

Tabel 2 Overzicht van de Remedie Crematoria 

(8)  Tot  de  Remedie  Crematoria  behoren:  

(a)  het  personeel  en  activa  uiteengezet  in  Bijlage  1;  

(b)   alle  licenties,  vergunningen  en  goedkeuringen  uitgevaardigd  door  een  overheidsinstantie  ten  

behoeve  van  de  Remedie  Crematoria,  voor  zover  deze  overdraagbaar  zijn;  en  

(c)  alle  operationele  contracten,  leveranciers-overeenkomsten  en  andere  verbintenissen  met  

derden  van  de  Remedie  Crematoria,  voor  zover  deze  overdraagbaar  zijn  en  met  uitzonderling  

van  schriftelijke  of  mondelinge  overeenkomsten  of  relaties  met  derden  die  (mede)  verband  

houden  met  de  bedrijfsonderdelen  die  in  handen  van  Partijen  blijven.  Voor  zover  deze  
contracten,  overeenkomsten  of  verbintenissen  niet  overdraagbaar  zijn  of  niet  enkel  verband  

houden  met  de  Remedie  Crematoria,  zal  DELA  zich  naar  beste  vermogen  inspannen  om,  indien  

gewenst,  de  koper(s)  van  de  Remedie  Crematoria  in  staat  te  stellen  nieuwe  contracten  en/of  

overeenkomsten  te  sluiten  met  de  betreffende  derde(n).  

2.  Verkoopproces  Remedie  Crematoria  

(9)  DELA  verbindt  zich  ertoe  binnen  een  zo  kort  mogelijke  termijn,  doch  uiterlijk  binnen  een  termijn  van  

[vertrouwelijk]  na  voltooiing  van  de  Concentratie  (de  “Eerste  Afstotingsperiode”),  één  of  meer  

onafhankelijke koper(s) voor de Remedie Crematoria te vinden en met ieder van hen een bindende 
koop- en verkoopovereenkomst te sluiten. 

(10) [vertrouwelijk] 

3 



 
    

 
 

              

           

       

              
                

   

               

             

              

               

 

              
               

             

               

   

                 
                  

              

            

                    

     

              

         

   

                  

               
         

              

               

          

           

               

              

             

       

               

              

               

           
          

Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

(11) DELA zal slechts tot overdracht van het desbetreffende Remedie Crematorium overgaan nadat de 

ACM de voorgestelde koper(s), de koopovereenkomst(en) en eventuele andere overeenkomsten met 

de betreffende koper(s) voorafgaand schriftelijk heeft goedgekeurd. 

(12) De overdracht van het desbetreffende Remedie Crematorium zal binnen zo kort mogelijke termijn, 
doch uiterlijk binnen een termijn van [vertrouwelijk] na goedkeuring door de ACM van de koper(s) en 

de koopovereenkomst(en), plaatsvinden. 

(13) Na overdracht zullen alle banden van DELA met de betreffende Remedie Crematoria zijn verbroken, 

met uitzondering van overeenkomsten goedgekeurd door de ACM. Specifiek ten aanzien van het 

vastgoed waarin de Remedie Crematoria zijn gevestigd, zal gelden dat DELA geen eigendom zal 

hebben, niet als verhuurder zal optreden en direct noch indirect invloed zal hebben op de 

huurcondities. 

(14) De koopovereenkomst zal erin voorzien dat de koper(s) de betrokken crematoria niet zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ACM binnen een periode van één jaar na de overdracht 

van de betreffende Remedie Crematoria door DELA doorverkoopt. De ACM zal die doorverkoop 

toetsen in overeenstemming met de criteria die gelden voor de koper(s), zoals neergelegd in de 

Richtsnoeren Remedies 2007. 

3.  Instandhouding  concurrentievermogen  Remedie  Crematoria  

(15)  Gedurende  de  periode  tussen  het  besluit  van  de  ACM  tot  goedkeuring  van  de  Concentratie  en  het  

moment  van  overdracht  van  de  Remedie  Crematoria  (de  “Interim-periode”)  zal  DELA  (waaronder  

voor de toepassing van paragraaf 16 tot en met 20 van dit Remedievoorstel wordt verstaan de DELA 
groep na voltooiing van de Concentratie en dus inclusief het huidige Yarden) er, voor zover dat in haar 

invloedssfeer ligt, voor zorg dragen dat de Remedie Crematoria hun bedrijfsvoering op normale wijze 

zullen kunnen blijven voortzetten in overeenstemming met de normale gang van zaken. 

(16) DELA verbindt zich er met name toe om, voor zover dat in haar invloedssfeer ligt, ten aanzien van alle 

Remedie Crematoria gedurende de Interim-periode: 

(a) de ondersteunende dienstverlening voort te zetten, daarin begrepen de advisering ter zake van 

bedrijfseconomische, organisatorische en commerciële aangelegenheden die zich bij de 

bedrijfsuitoefening kunnen voordoen; 

(b) niets te doen of na te laten en geen enkele ontwikkeling te (doen) voortzetten of te gedogen, 

die de uitvoering van de overdracht zou kunnen bemoeilijken of belemmeren of de waarde van 
de over te dragen locatie nadelig zou kunnen beïnvloeden; 

(c) de vaste activa, de knowhow, de commerciële informatie, de samenwerkingen met derden en 

de bekwaamheid van de werknemers in stand te houden op het niveau van voor de 

Concentratie en het personeel geplande opleidingen te laten blijven volgen; 

(d) reeds geplande en noodzakelijke investeringen en verbeteringen voort te zetten; 

(e) er voor te zorgen dat alle relevante beheers- en administratieve functies worden vervuld, dat 

er voldoende middelen zijn (voor zover dit bedrijfseconomisch verantwoord is) en dat aan alle 

andere voorwaarden is voldaan die nodig zijn om te kunnen blijven concurreren in 

overeenstemming met de normale gang van zaken; 

(f) de gebruikelijke standaard voor kwaliteit, prijs en service van de locatie te handhaven; en 

(g) zich in te spannen om bestaand personeel te behouden en de locatiemanagers, floormanagers 

en ovenisten van de Remedie Crematoria (zoals opgenomen in Bijlage 1) te stimuleren aan te 

blijven. DELA zal reeds gemaakte arbeidsvoorwaarden of anderszins gemaakte afspraken met 
het personeel (zoals vastgestelde urencontracten of geplande opleidingen) nakomen. 
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Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

4.  Hold  seperate  Remedie  Crematoria  

(17)  Gedurende  de  Interim-periode  zal  DELA  de  Remedie  Crematoria  onafhankelijk  van  haar  activiteiten  

in  stand  houden.  

(18)  DELA  zal  voor  de  Interim-periode  een  aparte  leidinggevende  benoemen  (de  “Hold  Seperate  

Manager”).  De  benoeming  van  de  Hold  Seperate  Manager  zal  na  voorafgaande  schriftelijke  

goedkeuring  van  de  ACM  geschieden.  

(19) De Hold Separate Manager zal, onder toezicht van de Trustee (zoals hieronder gedefinieerd) de 

Remedie Crematoria onafhankelijk van DELA managen met als doel het veiligstellen van de belangen 
van Remedie Crematoria en te waarborgen dat de Remedie Crematoria levensvatbaar en 

concurrentieel blijven en onafhankelijk opereren van andere activiteiten van DELA. 

(20) De Hold Separate Manager rapporteert aan de Trustee. De Hold Separate Manager zal niet 

rapporteren aan DELA maar zal aan DELA wel die informatie verstrekken die DELA nodig heeft om te 

voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, voor het goed beheer van de bedrijfsvoering en voor de 

voorbereiding van de afstoting van de Remedie Crematoria. 

(21) Het personeel van de Remedie Crematoria zal geen invloed hebben op enige andere activiteit van 

DELA en vice versa, tenzij noodzakelijk in het kader van de verbintenissen uiteengezet in paragraaf 
15 en 16 van dit Remedievoorstel. Tevens zullen alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om 

te voorkomen dat personeel van DELA met commerciële/strategische verantwoordelijkheid tijdens de 

Interim-periode de beschikking krijgt over concurrentiegevoelige gegevens omtrent de Remedie 

Crematoria, met uitzondering van de informatie die noodzakelijk is om aan DELA’s wettelijke 
verplichtingen te voldoen, voor het goed beheer van de bedrijfsvoering (waaronder de informatie die 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verbintenissen uiteengezet in paragraaf 15 en 16 van dit 

Remedievoorstel) en voor de voorbereiding van de afstoting van de Remedie Crematoria. 

5.  Trustee  

Benoemingsprocedure  

(22)  DELA  zal  binnen  drie  weken  na  het  besluit  van  de  ACM  een  onafhankelijke  gevolmachtigde  trustee  in  

de  zin  van  de  Richtsnoeren  Remedies  2007  van  de  ACM  (de  “Trustee”)  benoemen  voor  de  periode  

tot  en  met  de  overdracht  van  de  Remedie  Crematoria  aan  de  koper(s)  of,  indien  de  koper  dit  conform  

paragraaf  29  van  dit  Remedievoorstel  verzoekt,  de  periode  tot  en  met  de  overdracht  van  de  in  

paragraaf  29  bedoelde  informatie,  en  in  ieder  geval  totdat  de  ACM  décharge  heeft  verleend.  

(23)  De  benoeming  van  de  Trustee  zal  na  voorafgaande  schriftelijke  goedkeuring  van  de  ACM  geschieden.  
De  Trustee  oefent  zijn/haar  taken  uit  op  grond  van  een  door  ACM  voorafgaand  en  schriftelijk  

goedgekeurde  overeenkomst.  

(24)  De  door  DELA  voorgedragen  Trustee  zal  over  de  vereiste  expertise  en  vakbekwaamheid  beschikken  

en  onafhankelijk  zijn  van  Partijen.  De  Trustee  zal  geen  strijdige  belangen  hebben.  Partijen  zullen  de  

ACM  alle  relevante  gegevens  verstrekken  die  benodigd  zijn  om  te  beoordelen  of  de  Trustee  voldoet  

aan  de  voorwaarden  van  punt  53  van  de  Richtsnoeren  Remedies  2007  van  de  ACM.  

Interim-periode  

(25)  De  Trustee  zal  tijdens  de  Interim-periode:  (a)  toezien  op  de  levensvatbaarheid,  het  

concurrentievermogen en de overdraagbaarheid van de Remedie Crematoria; (b) de naleving door 

Partijen van de voorwaarden in dit Crematoria-remedievoorstel; en (c) conform paragraaf 18 en 19 
van dit Remedievoorstel in samenwerking met de Hold Separate Manager de leiding uitoefenen over 

de Remedie Crematoria. 
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(26) Tijdens de Eerste Afstotingsperiode zal de Trustee toezicht houden op de voortgang van het 

afstotingsproces, in het bijzonder de inspanningen van DELA om (een) geschikte koper(s) te vinden. 

(27) Bij benoeming wordt aan de Trustee een door de ACM voorafgaand schriftelijk goedgekeurde 

onherroepelijke opdracht en volmacht gegeven om, namens DELA, binnen een termijn van 
[vertrouwelijk] na afloop van de Eerste Afstotingsperiode, inclusief een eventuele verlenging daarvan 

(de “Tweede Afstotingsperiode”), de dan nog te verkopen Remedie Crematoria alsnog aan één of 

meerdere onafhankelijke kopers over te dragen, nadat de ACM de koper(s), de 

koopovereenkomst(en) en alle andere eventuele overeenkomsten met de koper(s) schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

(28) De opdracht en volmacht die bij benoeming aan de Trustee wordt gegeven voorziet er tevens in dat, 

indien de Trustee er niet in slaagt binnen de Tweede Afstotingsperiode de betrokken Remedie 
Crematoria te verkopen, de Trustee de volmacht heeft om de desbetreffende Remedie Crematoria 

over te dragen aan de hoogste bieder(s) in een door de Trustee te organiseren (onderhandse) veiling, 

na schriftelijke goedkeuring van de ACM van de bieder(s), de koopovereenkomst(en) en alle andere 

eventuele overeenkomsten met de bieder(s). 

(29) De Trustee is bevoegd om de verkoop van de Remedie Crematoria die na afloop van de veiling niet 

is/zijn verkocht op een andere wijze te verkopen. 

Periode  na  overdracht  van  de  Remedie  Crematoria  

(30)  Op  verzoek  van  de  koper(s),  zal  de  Trustee,  na  overdracht  van  de  Remedie  Crematoria  aan  de  

koper(s),  toezien  op  een  goede  overdracht  van  de  informatie  die  samenhangt  met  één  of  meerdere  
lopende  regelingen  op  grond  waarvan  Partijen  momenteel  producten  of  diensten  leveren  aan  de  

Remedie  Crematoria  (op  het  gebied  van  HR  administratie,  boekhouding,  IT-diensten,  inkoop  en  

vastgoedmanagement).  Deze  overdracht  van  informatie  zal  binnen  drie  maanden  na  de  overdracht  

van  de  Remedie  Crematoria  volbracht  zijn  en  dient  ertoe  de  Koper(s)  de  noodzakelijke  ruimte  te  geven  

deze  diensten  zelfstandig  uit  te  gaan  (laten)  voeren.  

Algemene  regelingen  

(31)  Tijdens  de  Eerste  Afstotingsperiode  zal  de  Trustee  om  de  twee  maanden  en  aan  het  eind  van  de  

Eerste  Afstotingsperiode  aan  de  ACM  rapporteren  over  de  voortgang.  Na  afloop  van  de  Eerste  
Afstotingsperiode zal de Trustee maandelijks aan de ACM rapporteren over de voortgang. Dit laat 

onverlet dat de Trustee naar eigen inzicht de ACM zal kunnen informeren indien hij/zij dat noodzakelijk 

acht. 

(32) De Trustee kan alleen met toestemming van de ACM van zijn/haar verantwoordelijkheid worden 

ontheven. 

(33) DELA verbindt zich ertoe om de Trustee, in ieder geval om de twee weken, te voorzien van alle 

informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Remedie Crematoria, het afstotingsproces en 

alle andere zaken die relevant zijn voor de uitoefening van zijn/haar taken en de rapportering naar de 
ACM. 

(34) De kosten van alle diensten die de Trustee in de uitoefening van zijn/haar taken verricht, zijn voor 
rekening van DELA en de vergoedingsregeling zal geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid of de 

effectiviteit van de Trustee bij het vervullen van zijn/haar opdracht. Dit geldt ook indien de Trustee naar 

eigen  inzicht  de  ACM  zal  informeren  indien  hij/zij  dat  noodzakelijk  acht.  

B.  Het  Uitvaartcentra-remedievoorstel  

(35)  Yarden  zal,  conform  de  concept  transactiedocumenten  die  op  30  juni  2021  aan  de  ACM  zijn  verstrekt,  

een  koopovereenkomst  van  aandelen  tekenen  met  Van  der  Stappen  op  grond  waarvan  Yarden  haar  
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aandelen  (75%)  in  de  Van  der  Stappen  Joint  Venture  (de  “Aandelen”)  verkoopt  aan  Van  der  Stappen  

(de  “VDS  Koopovereenkomst”).  Van  der  Stappen  houdt  reeds  de  overige  25%  van  de  aandelen  in  

de  Van  der  Stappen  Joint  Venture  en  wordt  op  grond  van  de  VDS  Koopovereenkomst  enig  eigenaar  
van  de  Van  de  Stappen  Joint  Venture  (met  uitsluitende  zeggenschap).  Onder  de  Van  der  Stappen  

Joint  Venture  vallen  onder  meer  de  uitvaartcentra  Van  der  Stappen  Veldhoven  en  Yarden  en  Goemans  

Venray  (de  “Remedie  Uitvaartcentra”).  

(36)  Overdracht  van  de  Aandelen  door  Yarden  aan  Van  der  Stappen  zal  slechts  gebeuren  nadat  de  ACM  

Van  der  Stappen  als  koper  en  de  VDS  koopovereenkomst  heeft  goedgekeurd.  De  VDS  

Koopovereenkomst  is  daarom  aangegaan  onder  de  opschortende  voorwaarde  van  goedkeuring  door  
de  ACM.  

(37)  De  overdracht  van  de  Aandelen  zal  binnen  een  zo  kort  mogelijke  termijn  worden  geïmplementeerd  na  
het  besluit  van  de  ACM  tot  goedkeuring  van  Van  der  Stappen  als  koper  en  de  VDS  

Koopovereenkomst, doch uiterlijk binnen een termijn van [vertrouwelijk] na het besluit van de ACM tot 

goedkeuring van de Concentratie. 

(38) Na implementatie overdracht van de Aandelen zullen alle onderlinge banden tussen Partijen en de 

Van der Stappen Joint Venture zijn verbroken met uitzondering van eventueel afgesloten tijdelijke 

overeenkomsten goedgekeurd door de ACM en de volgende bestaande overeenkomsten tussen de 
Van der Stappen Joint Venture en Yarden: 

(a) [vertrouwelijk] 

(b) [vertrouwelijk] 

(c) [vertrouwelijk] 

(d) [vertrouwelijk] De Trustee houdt toezicht op de naleving van deze overeenkomst. Indien DELA 

de in de overeenkomst [vertrouwelijk] of gedurende de looptijd de voorwaarden van de 
overeenkomst wil wijzigen, zal zij daar de goedkeuring van de ACM voor nodig hebben. 

C. Overige voorwaarden 

(39) DELA zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACM, gedurende tien jaar na voltooiing 

van de Concentratie direct noch indirect enig economisch belang in, noch enige invloed op, de 
Remedie Crematoria en de Remedie Uitvaartcentra verwerven. 
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Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

Bijlage  1  

Omschrijving  van  de  Remedie  Crematoria  

I.  Yarden  Beuningen  (Yardenhuis  van  Beuningen)  

(40)  Het  af  te  stoten  Yardenhuis  van  Beuningen  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens);  (b)  twee  

aula’s  (beide  aula’s  beschikken  over  een  familiekamer);  (c)  een  ontvangstruimte;  (d)  een  
horecagelegenheid  bestaande  uit  twee  koffiekamers;  (e)  een  gedenkpark  met  een  binnen- en  een  

buitencolumbarium  en  urnegraven;  (f)  een  strooiveld3;  (g)  een  kapel;  en  (h)  een  multifunctionele  

ondernemingsruimte.  Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  

van  Yarden  Vastgoed  II  en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.  

(41)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  Yardenhuis  van  

Beuningen.  

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Floormanager4 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Administratief medewerker5 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent6 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Aulamedewerker7 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker huishoudelijke dienst8 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst9 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Servicemedewerker10 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

II.  Yarden  Heerlen  (Yardenhuis  van  Heerlen)  

(42)  Het  af  te  stoten  Yardenhuis  van  Heerlen  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens);  (b)  een  

aula  en  een  familiekamer;  (c)  een  ontvangstruimte;  (d)  een  horecagelegenheid  met  twee  schakelbare  
koffiekamers  (waarvan  een  ook  wordt  gebruikt  als  informele  aula/koffiekamer);  (e)  een  gedenkpark;  

en  (f)  een  strooiveld.  Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  

van  Yarden  Vastgoed  en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.  

(43)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  Yardenhuis  van  

Heerlen.  

3 Dit strooiveld is sinds 2018 gesloten maar nog wel eigendom van Yarden. 
4 De floormanager is verantwoordelijk voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken en bedient de oven (samen met de algemene 

assistenten). Dezelfde omschrijving geldt voor de andere Remedie Crematoria van Yarden (voor zover van toepassing). 
5 De administratieve medewerkers staan in voor de administratie van het crematorium. Dezelfde omschrijving geldt voor de andere 

Remedie Crematoria van Yarden. 
6 De algemene assistenten werken mee zowel in de restauratieve dienst als in de administratie en bedienen de oven. Dezelfde 

omschrijving geldt voor de andere Remedie Crematoria van Yarden. 
7 De aulamedewerkers staan in voor het ontvangst en de begeleiding van de nabestaanden en bereiden de plechtigheden voor. Dezelfde 

omschrijving geldt voor de andere Remedie Crematoria van Yarden. 
8 De medewerker huishoudelijke dienst staat in voor het onderhoud van de faciliteiten. Dezelfde omschrijving geldt voor de andere 

Remedie Crematoria van Yarden. 
9 De medewerkers van de restauratieve dienst staan in voor het voorbereiden van de condoleanceruimte en het begeleiden van de 

nabestaanden. Dezelfde omschrijving geldt voor de andere Remedie Crematoria van Yarden. 
10 De servicemedewerker werkt mee op alle afdelingen. Dezelfde omschrijving geldt voor de andere Remedie Crematoria van Yarden. 
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Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Floormanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Administratief medewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

(44)  De  administratie  van  Yardenhuis  van  Heerlen  en  Yardenhuis  van  Venlo  is  gehuisvest  in  een  kantoor  

in  Maastricht  dat  gehuurd  wordt  door  Yarden.  Indien  de  koper  dit  wenst  en  mits  de  verhuurder  hier  

mee  akkoord  gaat  zal  de  betreffende  huurovereenkomst  mee  worden  overgedragen  aan  de  koper.  

III.  Yarden  Groningen  (Crematorium  Groningen)  

(45)  Het  af  te  stoten  Crematorium  Groningen  van  Yarden  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens);  

(b)  twee  aula’s  (met  een  familiekamer11);  (c)  een  ontvangstruimte;  (d)  een  horecagelegenheid  (met  

twee  koffiekamers);  (e)  een  urnetuin;  (f)  een  columbarium;  en  (g)  een  strooiveld.  Alle  bovengenoemde  

faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  van  Yarden  Vastgoed  en  zullen  worden  

afgestoten  aan  de  koper.   

(46)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  Crematorium  
Groningen  van  Yarden.  

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Floormanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Administratief medewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Servicemedewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

IV.  Yarden  Schagen  (Yardenhuis  van  Schagen)  

(47)  Het  af  te  stoten  Yardenhuis  van  Schagen  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens);  (b)  twee  

aula’s  (een  binnenaula  met  familiekamer  en  een  buitenaula);  (c)  een  ontvangst- of  

belangstellendenruimte;  (d)  een  horecagelegenheid  (twee  koffiekamers);  (e)  een  centrale  koeling  met  
zes  plaatsen;  (f)  een  opbaarkamer;  (g)  een  bespreekkamer;  (h)  een  gedenkpark  (met  urnetuintjes  en  

urenheuvel);  en  (i)  een  strooiveld  (terrein  Schagerkogge).  Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  

betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  van  Yarden  Vastgoed  en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.  

(48)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  Yardenhuis  van  

Schagen.  

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

11 Eén aula beschikt ook over een vleugel. 
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Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

Functie Aantal FTEs 

Floormanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Administratief medewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Aulamedewerker12 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Servicemedewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

V.  Yarden  Utrecht  (Crematorium  Daelwijck)  

(49)  Het  af  te  stoten  Crematorium  Daelwijck  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens  waarvan  er  

een  is  afgeschakeld);  (b)  drie  aula’s  (een  traditionele  aula,  één  ronde  aula  en  een  grand  café)  met  

twee  familiekamers;  (c)  twee  ontvangstruimten;  (d)  een  horecagelegenheid  bestaande  uit  twee  

koffiekamers13  en  een  grand  café  (ook  gebruikt  voor  informele  plechtigheden);  (e)  een  gedenkpark;  

en  (f)  een  strooiveld.  Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  
van  Yarden  Vastgoed  en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.   

(50) De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige personeelsleden van Crematorium 
Daelwijck. 

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Administratief medewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Aulamedewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Servicemedewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

VI.  Yarden  Venlo  (Yardenhuis  van  Venlo)  

(51)  Het  af  te  stoten  Yardenhuis  van  Venlo  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  twee  ovens);  (b)  een  aula  

(met  een  familiekamer);  (c)  een  ontvangstruimte;  (d)  een  horecagelegenheid  (met  een  koffiekamer);  

(e)  een  buitenruimte  waar  afscheid  genomen  kan  worden;  (f)  een  urnenmuur;  en  (g)  een  strooiveld.  
Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  eigendom  van  Yarden  Vastgoed  

en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.  

(52)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  Yardenhuis  van  

Venlo.  

Functie 

Locatiemanager 

Aantal 

[vertrouwelijk] 

FTEs 

[vertrouwelijk] 

Floormanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

12 Een van de aulamedewerkers wordt ook ingezet in de functie van ovenist en twee aulamedewerkers tevens als algemeen assistent. 
13 Alle koffiekamers zijn tevens voorzien van een terras. 
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Vertrouwelijk – Bevat bedrijfsgeheimen 

Functie Aantal FTEs 

Administratief medewerker [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Algemeen assistent [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker restauratieve dienst [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

(53)  De  administratie  van  Yardenhuis  van  Heerlen  en  Yardenhuis  van  Venlo  is  gehuisvest  in  een  kantoor  

in  Maastricht  dat  gehuurd  wordt  door  Yarden.  Indien  de  koper  dit  wenst  en  mits  de  verhuurder  hier  

mee  akkoord  gaat  zal  de  betreffende  huurovereenkomst  mee  worden  overgedragen  aan  de  koper.  

VII.  DELA  Spijkenisse  (crematorium  De  Ommering)  

(54)  Het  af  te  stoten  crematorium  De  Ommering  in  Spijkenisse  bestaat  uit:  (a)  een  ovenruimte  (met  één  

oven);  (b)  een  aula  (met  een  familiekamer);  (c)  een  huiskamer  (voor  afscheid  in  kleinere  kring);  (d)  
een  horecagelegenheid  (twee  koffiekamers);  en  (e)  een  buitenterrein  rondom  het  crematorium  met  

urnenmuren  en  een  strooiveld14.  Alle  bovengenoemde  faciliteiten  (incl.  het  betrokken  vastgoed)  zijn  

eigendom  van  DELA  en  zullen  worden  afgestoten  aan  de  koper.  

(55)  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van  alle  huidige  personeelsleden  van  crematorium  De  

Ommering.  

Functie Aantal FTEs 

Locatiemanager [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker crematorium senior15 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Medewerker crematorium16 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Aulamedewerker17 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Gastvrouw-heer18 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

Totaal [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 

14  Het  strooiveld  is  in  bruikleen  van  de  gemeente  Nissewaard  op  grond  van  aan  overeenkomst  van  bruikleen.  [vertrouwelijk]  De  
bruikleenovereenkomst  zal  worden  overgedragen  aan  de  koper  (mits  akkoord  van  de  gemeente).  

15  Functieomschrijving:  aansturen  van  de  operationele  werkzaamheden  in  het  crematorium.  Deze  medewerkers  bedienen  ook  de  oven.  
16  Functieomschrijving:  uitvoeren  van  de  operationele  werkzaamheden  in  het  crematorium.  Deze  medewerkers  bedienen  ook  de  oven.  
17  Functieomschrijving:  uitvoeren  van  operationele  werkzaamheden  voor,  tijdens  en  na  de  afscheidsplechtigheid  in  de  aula.  
18  Functieomschrijving:  voorbereiden  en  serveren  van  verschillende  consumpties,  het  ontvangen  en  begeleiden  van  gasten  en  het  

verrichten  van  ondersteunende  werkzaamheden  hiertoe.  
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