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I. MELDING 

1. Op 30 maart 2004 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van 

artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat IBM Nederland N.V. (hierna: 

IBM), voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over de activiteiten van Delta Lloyd N.V. die bestaan in de interne 

ondersteuning op het gebied van ICT (hierna: ICT Delta Lloyd). Van de melding is mededeling 

gedaan in Staatscourant 65 van 2 april 2004. Naar aanleiding van de mededeling in de 

Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.  

II.  PARTIJEN 

2. IBM is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. IBM is onderdeel van de IBM 

Groep. De IBM Groep is actief in de informatie technologie sector, in het bijzonder op het gebied 

van het ontwerpen, produceren en verkopen van hardware, software en IT-diensten. 

3. ICT Delta Lloyd is een cluster van IT-activiteiten dat deel uitmaakt van de ICT-afdeling 

van Delta Lloyd N.V. Dit cluster verricht IT-diensten in brede zin ten behoeve van Delta Lloyd 

N.V.  

III. DE GEMELDE OPERATIE 

4. De transactie betreft een voorgenomen outsourcing door Delta Lloyd N.V. aan IBM van 

tot dusver intern verleende IT-infrastructuurdiensten. Daartoe zullen werknemers, bepaalde activa 

(waaronder activa met betrekking tot de telefooncentrales, kabels, routers, servers, PC apparatuur, 

printers, faxapparatuur en mobiele telefonie apparatuur) en bepaalde contracten (waaronder 

licentieovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten en 

huurovereenkomsten) door Delta Lloyd N.V. aan IBM worden overgedragen. De transactie is 

vastgelegd in de door partijen overgelegde ‘Dienstverleningsovereenkomst tussen Delta Lloyd 

N.V. en IBM Nederland N.V. inzake outsouring ICT-infrastructuur diensten’ van 13 februari 2004. 

 



Openbare versie 

 

2                                               Openbare versie 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

5. Van een concentratie in de zin van artikel 27, sub b van de Mededingingswet is onder 

meer sprake in geval van het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap over delen van 

ondernemingen. Onder ‘delen van ondernemingen’ moet worden verstaan één of meerdere 

afzonderlijke juridische entiteiten, interne afdelingen binnen de vervreemder of specifieke activa 

waaraan duidelijk marktomzet kan worden toegerekend. Daarbij is niet relevant hoe de verkoper 

de over te dragen activiteiten intern heeft georganiseerd.1  

 

6. Partijen zijn van mening dat er in casu geen sprake is van een concentratie in de zin van 

de Mededingingswet. Zij voeren onder andere aan dat krachtens de huidige transactie IBM niet 

een economische entiteit verwerft die reeds op duurzame basis IT-diensten levert aan derde 

partijen, noch een entiteit die alle essentiële activa omvat die nodig zijn om op zelfstandige basis 

actief te zijn op de relevante markt. Er is geen sprake van de verkrijging van een zelfstandige 

economische entiteit of een bedrijfsactiviteit waarvoor de omzet op de markt duidelijk kan 

worden vastgesteld, aldus partijen.  

 

7. In verschillende eerdere besluiten van de directeur-generaal NMa2 is geconcludeerd dat 

transacties waarbij een combinatie van assets, overeenkomsten en personeel overgaat aangemerkt 

kunnen worden als een overname van een (deel van een) onderneming, aangezien er marktomzet 

aan kan worden toegerekend. Niet relevant is het feit of de activiteiten voorheen intern binnen 

een bepaalde afdeling waren georganiseerd of dat de activiteiten na de transactie in een aparte 

entiteit worden ondergebracht.  

 

8. Zoals reeds eerder aangegeven zullen in het kader van onderhavige transactie 

werknemers, bepaalde activa en bepaalde contracten door Delta Lloyd N.V. aan IBM worden 

overgedragen. Deze combinatie van werknemers en assets kan zelfstandig actief zijn op de markt 

en daarmee een marktomzet behalen. Zij kan actief zijn voor klanten om voor hen bepaalde IT-

diensten te verrichten. Het onderdeel beschikt onder andere over de nodige IT-kennis en over 

bepaalde apparatuur. Zij zou ook los van IBM met behulp van ingekochte administratieve en 

andere ondersteuning zelfstandig kunnen opereren. Overigens zal benodigde apparatuur ook 

dikwijls aanwezig zijn bij de klant, waardoor niet kan worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen 

zelfs de overgang van slechts werknemers aangemerkt kan worden als de ‘overgang van een deel 

van een onderneming’. De aard van de activiteiten is daarbij van belang. 

 

                                                           
1 Vergelijk ook de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip ‘betrokken onderneming’ in Verordening (EEG) nr. 

4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, punt 14. 

2 Zie onder andere het besluit van 8 november 2001 in zaak 2655/Yunio-NTN, het besluit van 20 maart 2002 in zaak 

2890/Atos Origin-Workplace Services en het besluit van 1 augustus 2002 in zaak 3018/Atos Origin – KPN Softwarehuis. 



Openbare versie 

 

3                                               Openbare versie 

9. Evenals in de eerder genoemde besluiten kan in het onderhavige geval worden uitgegaan 

van een concentratie in de zin van de Mededingingswet. De gemelde operatie is een concentratie 

in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, 

omschreven transactie leidt er toe dat IBM uitsluitende zeggenschap verkrijgt over ICT Delta 

Lloyd. 

 

10. Betrokken ondernemingen zijn IBM en ICT Delta Lloyd. 

11. Op grond van artikel 30, eerste lid, van de Mededingingswet dient de berekening van de 

omzet als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Mededingingswet, te geschieden op voet van 

het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de netto-omzet. 

Het is de algemene lijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit om, indien dat mogelijk is, 

de omzet zoals deze blijkt uit de jaarrekening, die overeenkomstig het bepaalde in titel 9 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld en is voorzien van een accountantsverklaring, als 

uitgangspunt te nemen om te bepalen of een concentratie binnen het toepassingsbereik van het 

concentratietoezicht valt.  

12. Voor de toepassing van artikel 29 van de Mededingingswet geldt voorts in algemene zin 

het uitgangspunt dat de in aanmerking te nemen omzet van een onderneming een afspiegeling 

dient te zijn van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Daarbij is voorts het uitgangspunt 

dat de omzet een eenvoudig en objectief mechanisme is om de economische betekenis van de 

betrokken ondernemingen te meten.3 

 

13. In het onderhavige geval betreft het de overgang van een deel van een onderneming dat 

voorheen slechts intern diensten verleende. ICT Delta Lloyd was niet zelfstandig actief op de 

markt. Met betrekking tot de voorgelegde voorgenomen overname kan de economische betekenis 

van het over te dragen onderdeel op de markt niet geschieden op basis van hetgeen in artikel 377, 

zesde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. 

 

14. In gevallen waarin het de overname van een voorheen interne afdeling betreft, is de 

economische betekenis van het over te nemen onderdeel op de markt vaak lastig te bepalen aan 

de hand van kosten, laat staan omzet, welke in het voorafgaande kalenderjaar aan de activiteiten 

van het over te nemen onderdeel kunnen worden toegerekend. Een andere mogelijkheid is om 

aan de hand van de opbrengst gegenereerd door de overgenomen activa, ofwel hetgeen de 

verkoper zal gaan betalen aan de toekomstige dienstverlener voor de te leveren dienstverlening, 

de economische betekenis te bepalen. Bij dit laatste is ook relevant of met de overgenomen activa 

en werknemers tevens andere opbrengsten zullen worden gegenereerd. 

                                                           
3 Zie ook de Europese regels over de berekening van de omzet zoals neergelegd in de Mededeling van de Commissie van 2 

maart 1998 (Pb. C66/25). 
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15. Partijen zijn van mening dat de vergoeding die door Delta Lloyd N.V. zal worden betaald 

aan IBM de meest geëigende maatstaf is voor de economische betekenis van ICT Delta Lloyd. Zij 

geven onder andere aan dat, aangezien het concept van outsourcing berust op het principe dat 

meer efficiënte externe dienstverleners diensten tegen een lagere prijs verschaffen dan de interne 

IT-afdeling, de interne IT-afdeling op de open markt de diensten niet tegen de interne kostprijs 

zou hebben kunnen voortzetten. Daarnaast is de vergoeding die de uitbesteder zal betalen aan de 

dienstverlener voor de verleende diensten in een concurrerende markt na aanbesteding tot stand 

gekomen en benadert de vergoeding derhalve het beste de economische realiteit, aldus partijen.  

 

16. In het onderhavige geval is– om de economische betekenis te bepalen – onderzoek 

gedaan naar de verschillende tussen partijen afgesproken vergoedingen (waaronder de service fee 

welke Delta Lloyd N.V. zal gaan betalen aan IBM voor de te leveren dienstverlening). Ook is 

aandacht besteed aan de vraag of de overgenomen werknemers en activa daarnaast andere 

opbrengsten zullen genereren. De uitkomst van dit onderzoek is dat de service fee in dit geval een 

adequate indicatie van de economische betekenis en een afspiegeling van de activiteiten van het 

over te dragen onderdeel vormt en derhalve van de hoogte van de omzet die kan worden 

toegerekend aan het over te dragen onderdeel.  

 

17. Uit de bij de melding overgelegde gegevens blijkt dat de initiële service fee op jaarbasis 

minder bedraagt dan EUR 30.000.000. Voorts is voor de toekomst […]* overeengekomen. 

 

18. Uit de bij de melding en naar aanleiding van vragen ter beschikking gestelde gegevens 

blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat door ten minste twee van de betrokken 

ondernemingen ieder ten minste EUR 30 000 000 in Nederland is behaald en dat aldus de 

gemelde concentratie niet binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. 

 

V. CONCLUSIE 

19. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie niet binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht.  

Datum: 29 april 2004 

                                                           
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
voor deze: 
 
 
 
w.g. Mr. J. Schönau 
Directeur Concentratiecontrole 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de 

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 

 


