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.I. MELDING 

1. Op 29 april 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 Vereniging Achmea en Stichting Levob 

voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Van de 

melding is mededeling gedaan in Staatscourant 85 van 5 mei 2004. Ambtshalve zijn vragen 

gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

II.  PARTIJEN 

2. Vereniging Achmea (hierna: Achmea) houdt middels Stichting Administratiekantoor 

Achmea de meerderheid van het geplaatste kapitaal in Eureko B.V. (hierna: Eureko) en oefent de 

meerderheid van de stemrechten uit. Achmea heeft daarmee  zeggenschap over Eureko. Eureko 

bezit 100% van het aandelenkapitaal in Achmea Holding. Achmea Holding is een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht. Zij staat aan het hoofd van Achmea Groep. 

3. Achmea is middels Achmea Holding en haar groepsmaatschappijen actief in financiële 

en zakelijke dienstverlening. De kernactiviteiten van Achmea zijn: 

- Retailbedrijf: het aanbieden van financiële diensten en producten zoals hypotheken, 

kredieten, betaaldiensten en spaardiensten aan particulieren en bedrijven; 

- Verzekeren: het aanbieden van schade- en levensverzekeringen; 

- Werkzaamheden als verzekeringsintermediair; 

- Projectfinanciering en vastgoedontwikkeling; 

- Private banking; 

- Vermogensbeheer en beleggen; 

- Venture capital activiteiten; 

- Preventie- en reïntegratiediensten; 

- Arbodiensten; 

- Pensioenadministratie; 
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- Hulpverlening in binnen- en buitenland; 

- Woondiensten. 

4. De kernactiviteiten van Eureko zijn verzekeringen en vermogensbeheer. De belangrijkste 

onderdelen zijn naast Achmea Holding, F & C Asset Management Holdings B.V. in het Verenigd 

Koninkrijk, First Friends in Ierland, Interamerican in Griekenland, Império France en Union in 

Slowakije. 

5. Stichting Levob (hierna: Levob) is een stichting naar Nederlands recht. Levob houdt 

minimaal 93% van het geplaatst aandelenkapitaal in Levob B.V. Levob heeft hiermee uitsluitende 

zeggenschap over Levob B.V. 

6. Levob is middels Levob B.V. en haar dochtermaatschappijen actief in financiële en 

zakelijke dienstverlening. Haar kernactiviteiten zijn: 

- Retailbankbedrijf: het aanbieden van financiële diensten en producten zoals hypotheken, 

kredieten, betaaldiensten en spaardiensten aan particulieren en bedrijven; 

- Verzekeren: het aanbieden van schade- en levensverzekeringen. 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

7. De voorgenomen concentratie wordt geëffectueerd door een juridische fusie, waarbij 

Vereniging Levob (waarin de Stichting Levob wordt omgezet) optreedt als verdwijnende 

rechtspersoon, en Vereniging Achmea optreedt als verkrijgende rechtspersoon. Voorafgaand 

daaraan zullen de aandelen die worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Levob 

worden gedecertificeerd, zodat de Vereniging Levob ten tijde van de juridische fusie enig 

aandeelhouder van Levob B.V. zal zijn. 

8. Het voornemen tot deze concentratie is vastgelegd in een door partijen bij de melding 

overgelegde Intentieverklaring d.d. 2 april 2004. 

 

V.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

9. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, van de 

Mededingingswet. Als gevolg van de concentratie gaat het vermogen van Vereniging Levob, met 

inbegrip van alle aandelen in Levob B.V., over op Vereniging Achmea. 

10. Betrokken ondernemingen zijn Achmea en Levob. 
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11. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 

 

VI. BEOORDELING 

A. RELEVANTE MARKTEN 

Rel evant e pr oduct mar kt en 

12. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van het aanbieden van bancaire 

producten, op het gebied van vermogensbeheer, assurantietussenpersonen, en op het gebied van 

het aanbieden van schadeverzekeringen en levensverzekeringen. De positie van partijen op het 

gebied van assurantietussenpersonen is minimaal en zal verder buiten beschouwing blijven.  

(i) Bancaire producten 

13. Uit de beschikkingenpraktijk van de NMa1 en de Commissie2 blijkt dat mogelijk een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen bancaire producten voor de particuliere markt en de 

zakelijke markt. Deze twee mogelijke markten kunnen mogelijk verder worden onderscheiden 

naar type bancair product. 3  

14. In het onderhavige geval kan echter in het midden worden gelaten of er sprake is van een 

markt voor bancaire producten als geheel of dat nader onderscheid moet worden gemaakt naar 

verschillende typen aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punt 

33). 

(ii) Vermogensbeheer 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld het besluit van 10 september 2003 in zaak 3620/Rabobank Assumij – FGH, punt 11 en het besluit van 6 

mei 1999 in zaak 1311/Nuts/Ohra – Noorder Kroon, punt 21. 

2 Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Europese Commissie van 4 februari 2003 in zaak M.2982/  Lazard – Intesabci – JV, 

punt 16 en de beschikking van de Europese Commissie van 24 juni 1998 in zaak IV/M.1172 /  Fortis AG – Generale Bank, 

punt 11. 

3 Zie het besluit in zaak 3620/Rabobank Assumij – FGH, reeds aangehaald, punt 11 en het besluit in zaak 1311/Nuts/Ohra – 

Noorder Kroon, reeds aangehaald, punt 22 waarin is aangegeven dat er onder andere een mogelijke deelmarkt voor 

hypotheken bestaat. 
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15. In eerdere zaken4 heeft de NMa aangegeven dat er sprake is van een aparte markt voor 

vermogensbeheer die mogelijk nader onderverdeeld kan worden naar het soort belegging.5 In 

onderhavige zaak kan het evenwel in het midden blijven of er een verder onderscheid dient te 

worden gemaakt, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet word beïnvloedt (zie punt 34). 

(iii) Schadeverzekeringen 

16. De NMa en de Europese Commissie6 geven aan dat schadeverzekeringen vanuit de 

vraagzijde van de markt nader onderverdeeld zouden kunnen worden naar de aard van het te 

verzekeren risico omdat de karakteristieken, premies en doelen verschillen en er voor de 

consument geen alternatief is om het specifieke risico te verzekeren, anders dan door een 

specifieke schadeverzekering.  

17. Onderzoek van de NMa en de Commissie7 heeft uitgewezen dat vanuit een 

aanbodzijdeperspectief8  de voorwaarden voor verschillende schadeverzekeringen sterk 

overeenkomen en dat de meeste grote verzekeringsmaatschappijen actief zijn op het gebied van 

het verzekeren van meerdere schaderisico’s. Deze uitkomst suggereert dat verschillende 

schadeverzekeringen tot dezelfde productmarkt behoren. In de hierboven aangehaalde zaak komt 

de Commissie tot het oordeel dat in het geval van luchtvaartverzekeringen de specifieke 

kenmerken en de grootte van het te verzekeren risico van een dermate bijzondere aard zijn, dat 

dit type verzekeringen als een aparte productmarkt dient te worden beschouwd.9 In eerdere 

                                                           
4 Zie het besluit van 20 mei 1998 in zaak 644/PVF-Achmea, punt 12, het besluit van 11 februari 2000 in zaak 1671/ Interpolis 

en Van Spaendonck-Spint, punt 27, alsmede het besluit in zaak 3620/Rabobank-Assumij-FGH, reeds aangehaald, punt 13. 

5 In het besluit in zaak 3620/Rabobank-Assumij-FGH, reeds aangehaald, wordt bijvoorbeeld een mogelijk onderscheid 

gemaakt naar beleggingen in onder andere onroerend goed en obligaties. 

6 Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Europese Commissie van 28 februari 2003 in zaak COMP/M.3035/Berkshire 

Hathaway-Converium-GAUM-JV, punten 25 en 26 en de beschikking van de Commissie van 12 december 2001 in zaak 

M.2676/  Sampo–Varma Sampo–IF Holding–JV en bijvoorbeeld het besluit van 11 mei 2004 in zaak 4007/DAS 

Rechtsbijstand–LAR Rechtsbijstand, punt 13 alsmede het besluit van 15 maart 200 in zaak 1821/NHL – Schade ESRH, punt 9. 

7 Zie het besluit in zaak 4007/DAS Rechtsbijstand – LAR Rechtsbijstand, reeds aangehaald en de beschikking van de 

Commissie in zaak COMP/M.3035/Berkshire Hathaway-Converium-GAUM-JV, reeds aangehaald. 

8 In onderzoek door onderzoeksbureau NERA in opdracht van de NMa komt naar voren dat de waarschijnlijkheid van 

aanbodsubstitutie afhangt van de drempels die mogelijke alternatieve aanbieders van schadeverzekeringen ondervinden bij 

onder meer de volgende stappen: het verkrijgen van een vergunning, het maken van risico-inschattingen, het verkrijgen van 

een geschikt distributiekanaal, alsmede de mogelijkheden omzet te genereren. Zie NERA, ‘Assessing mergers in the 

insurance sector in the Netherlands’, A report for the Nederlandse Mededingingsautoriteit, juli 1999, London. 

9 Een ander mogelijk voorbeeld, bekend uit de Nederlandse praktijk zijn kredietverzekeringen, zie het besluit van 19 

oktober 1998 in zaak 21/  Interpolis-Cobac en inkomensverzekeringen, zie het besluit van 30 maart 2004 in zaak 

3892/Amicon - DKV. 
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besluiten10 heeft de NMa binnen de schadeverzekeringsmarkt de branches brand en transport 

reeds aangemerkt als mogelijke deelmarkten.  

18. Onderzoek van de NMa in deze en in een eerdere zaak11 levert ook voor de Nederlandse 

situatie de suggestie op dat er sprake is van een markt waartoe ten minste grote gedeelten van 

verschillende typen schadeverzekeringen behoren. 

19. In onderhavige zaak hebben partijen gesuggereerd de markt voor schadeverzekeringen te 

verdelen aan de hand van een indeling van het Assurantie Magazine,12 waarbij zij hebben 

aangetekend dat volgens hen de relevante productmarkt ruimer is. De in het Assurantie 

Magazine onderscheiden typen van schadeverzekering zijn gebaseerd op de verschillende 

branches uit de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993. Bij onderhavige zaak bleek sprake van 

overlap van partijen op de volgende schadeverzekeringen: ongevallen, motorrijtuigen, brand, en 

overige varia.13  

20. In onderhavige zaak kan evenwel in het midden blijven of een onderscheid dient te 

worden gemaakt naar type schadeverzekering, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet 

wordt beïnvloed (zie punt 35). 

(iv) Levensverzekeringen 

21. In eerdere besluiten14 heeft de NMa geconcludeerd dat het aanbieden van 

levensverzekeringen een aparte, van andere typen van verzekeringen te onderscheiden markt 

vormt. 

22. In deze eerdere besluiten is aangegeven dat levensverzekeringen mogelijk onderverdeeld 

zouden kunnen worden in enerzijds lijfrentes, die na storting van een bedrag ineens recht geven 

op een periodieke uitkering, en anderzijds kapitaalverzekeringen die recht geven op een bedrag 

ineens. Binnen de laatste groep verzekeringen zou een nader onderscheid gemaakt kunnen 

worden tussen premiebetalende kapitaalverzekeringen (waarbij een recht wordt opgebouwd door 

                                                           
10 onder andere het besluit van 23 november 2000 in zaak 2164/Royal Nederland – Axa, punt 11 en het besluit van 15 maart 

2000 in zaak 1821/NHL Schade – ESHR, punt 9 

11 Zie het besluit in zaak 4007/DAS Rechtsbijstand – LAR Rechtsbijstand, reeds aangehaald, punt 19. 

12 Zie AM Jaarboek 2003/2004, Kluwer Juridische uitgevers. Schadeverzekeringen zijn hierin onderverdeeld in ongevallen, 

motorrijtuigen, brand, transport en overige varia.  

13 Mogelijke andere typen schadeverzekering zijn transportverzekeringen, en, binnen de categorie overige varia, onder 

andere reisverzekeringen. 

14 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1311/Nuts/Ohra – Noorder Kroon, reeds aangehaald, punt 14 en het besluit van 5 

december 2003 in zaak 3747/Aegon-Unirobe, punt 9  
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periodieke betalingen) en koopsompolissen (waarbij een recht wordt opgebouwd door betaling 

van een bedrag ineens). 

23. Onderzoek van de NMa in het kader van onderhavige zaak heeft evenwel uitgewezen dat 

alle grote levensverzekeringsmaatschappijen actief zijn op de levensverzekeringsmarkt met het 

aanbieden van alle mogelijke vormen en combinaties van de in punt 22 genoemde 

onderverdelingen.  

24. Uit gesprekken met marktpartijen en experts in het kader van het onderzoek in 

onderhavige zaak is gebleken dat een consument een voor hem op maat gemaakt 

levensverzekeringsproduct wenst. Voor een levensverzekeringmaatschappij betekent dit in het 

algemeen dat zij in staat moet zijn om alle mogelijke vormen en combinaties van de in punt 22 

genoemde onderverdelingen aan te bieden.15 

25. Evenals in punt 17 ten aanzien van schadeverzekeringen, kan er sprake zijn van een 

mogelijke onderverdeling binnen levensverzekeringen indien de specifieke kenmerken en de 

grootte van het te verzekeren risico van een zo bijzondere aard zijn, dat deze onderverdeling 

binnen de levensverzekeringsmarkt als een aparte productmarkt kan worden beschouwd. 

26. Bij de mogelijk te onderscheiden levensverzekeringsproducten gaat het steeds om 

dezelfde onzekere gebeurtenis die verzekerd moet worden, namelijk het tijdstip van overlijden. 

De inschatting van dit risico geschiedt voor alle producten op een soortgelijke manier. Op basis 

van het te verzekeren risico is er in het geval van levensverzekeringen derhalve geen reden een 

nadere onderverdeling in afzonderlijke relevante markten te maken. 

27. Uit het voorgaande volgt dat de markt voor levensverzekeringen een aparte relevante 

productmarkt vormt, die niet naar de in punt 22 genoemde mogelijkheden nader onderverdeeld 

behoeft te worden. 

28. Partijen geven aan dat er een mogelijke onderverdeling binnen de markt voor 

levensverzekeringen is tussen collectieve en individuele verzekeringen. In onderhavige zaak kan 

evenwel in het midden blijven of dit onderscheid dient te worden gemaakt, aangezien de 

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punt 36). 

Mogelijke nadere onderverdeling naar distributiekanaal 

                                                           
15 Voor het aanbieden van levensverzekeringen moet een levensverzekeringsmaatschappij beschikken over een uitgebreide 

kennis van wettelijke en fiscale regelgeving. Op basis van deze kennis kunnen de verschillende combinaties van 

onderverdelingen van levensverzekeringen worden aangeboden. 
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29. Zowel binnen de schadeverzekeringen als levensverzekeringen is een onderverdeling 

denkbaar naar distributiekanaal. In eerdere zaken16 is een mogelijk onderscheid gemaakt naar de 

distributie via tussenpersonen en het systeem van direct writing. In onderhavige zaak kan net als 

in eerdere besluiten in het midden blijven of een onderscheid dient te worden gemaakt naar 

distributiekanaal, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punt 37). 

Rel evant e geogr af ische mar kt en 

30. De Europese Commissie gaat er in haar beschikkingenpraktijk17, ondanks de introductie 

van de Euro en nieuwe technologieën, tot nu toe vanuit dat de bancaire (deel)markt(en) vanwege 

consumentenvoorkeuren en nationale regelgeving, nationaal van aard is.  In navolging van de 

Europese Commissie gaat de NMa in onderhavige zaak uit van (een) nationale bancaire 

(deel)markt(en). 

31. Evenals in eerdere besluiten18 kan in het midden worden gelaten of de mogelijke 

(deel)markt(en) voor vermogensbeheer nationaal of ruimer dan nationaal is, aangezien de 

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punt 34).  

32. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk vastgesteld dat de markt voor de afzet van 

verzekeringen een nationaal karakter heeft gezien de verschillen in verkoopkanalen, 

consumentenvoorkeuren en wetgeving in de EU-lidstaten19. In de onderhavige zaak kan, evenals 

in eerdere NMa-besluiten20, worden uitgegaan van (een) nationale markt(en) voor het aanbieden 

van schadeverzekeringen en levensverzekeringen. 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

(i)  Bancaire producten 

                                                           
16 Zie bijvoorbeeld het besluit 4007/DAS Rechtsbijstand – LAR Rechtsbijstand reeds aangehaald, punt 20 en het besluit in 

zaak 3892/Amicon-DKV, reeds aangehaald, punt 16. 

17 Zie de beschikking van de Commissie van 10 april 2000 in zaak COMP/M.1910-Meritanordbanken/Unidanmark. 

18 Zie het besluit van 20 mei 1998 in zaak 644/PVF-Achmea, punt 12, het besluit van 11 februari 2000 in zaak 1671/ Interpolis 

en Van Spaendonck-Spint, punt 30, alsmede het besluit in zaak 3620/Rabobank-Assumij-FGH, reeds aangehaald, punt 16. 

19 Zie onder meer de beschikking van de Commissie van 18 december 1996 in zaak IV/M.859-Generali/Prime, de 

beschikking van de Commissie in zaak M.2676-Sampo/Varma Sampo/ IF Holding-JV, reeds aangehaald en de beschikking 

van de Commissie in zaak M.3035-Berkshire Hathaway/Converium/Gaum-JV, reeds aangehaald. 

20 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 4007/DAS Rechtsbijstand-LAR Rechtsbijstand, reeds aangehaald, punt 22, het 

besluit in zaak 3747/Aegon-Unirobe , reeds aangehaald, punt 21, het besluit van 10 juli 2000 in zaak 1967/Delta Lloyd 

Schadeverzekeringen - Albingia, punt 12 en het besluit in zaak 1311/Nuts/Ohra – Noorder Kroon, reeds aangehaald, punt 23 
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33. De Nederlandse markt voor bancaire producten bedraagt in 2003 op basis van 

balanstotalen EUR 1.293 miljard.21 Het gezamenlijke marktaandeel van partijen bedraagt [0-10%]. 

Een uitsplitsing naar particulier en zakelijk, alsmede een nadere onderverdeling van het 

particuliere en zakelijke segment naar verschillende typen producten leidt in geen enkel geval tot 

een gezamenlijk marktaandeel van partijen van meer dan 10%. 

(ii) Vermogensbeheer 

34. Gegevens omtrent de omvang van de gehele Nederlandse markt voor vermogensbeheer 

ontbreken. De omvang van de Nederlandse markt voor particulier vermogensbeheer, een deel 

van de gehele markt voor vermogensbeheer, bedraagt circa EUR 100 miljard.22 Ter benadering 

van de totale markt voor vermogensbeheer, wordt uitgegaan van een omvang van EUR 292 

miljard, hoewel dit leidt tot een overschatting van de berekende marktaandelen. Achmea heeft in 

Nederland met een beheerd vermogen in 2002 van EUR […] miljard. Dit leidt tot een (overschat) 

marktaandeel van [10-15%]. Het marktaandeel van Levob op de totale markt voor 

vermogensbeheer bedraagt [0-5%]. Daarnaast is de beleggingsportefeuille van Levob verspreid 

over verschillende typen beleggingsproducten.23 Gezien de zeer geringe omvang van het beheerd 

vermogen van Levob en het ontbreken van een specialisatie in één van de typen 

beleggingsproducten zal de concentratie op geen enkele mogelijke onderverdeling van de markt 

voor vermogensbeheer naar type beleggingsproduct  leiden tot het ontstaan of versterken van een 

economische machtspositie. 

(iii) Schadeverzekeringen 

35. De totale markt voor schadeverzekeringen in Nederland bedraagt in 2002 op basis van 

bruto geboekt premie-inkomen circa EUR 14 miljard.24 Partijen hebben op de totale markt voor 

schadeverzekeringen een gezamenlijk marktaandeel van circa 12%. Het marktaandeel van Levob 

is op de totale markt voor schadeverzekeringen alsmede op alle mogelijke deelmarkten minder 

dan 1%. De mogelijke markt voor ongevallenschadeverzekeringen bedraagt in 2002 circa EUR 3,6 

miljard. Partijen behalen hierop een gezamenlijk marktaandeel van circa 11%. De mogelijke markt 

voor motorrijtuigenschadeverzekeringen bedraagt in 2002 circa EUR 4 miljard. Partijen behalen 

halen hierop een gezamenlijk marktaandeel van circa 14%. De mogelijke markt voor 

                                                           
21 Statistisch Bulletin Nederlandsche Bank, Balans Binnenlands Bedrijf, maart 2004, pagina 74. 

22 Gebaseerd op Marktkapitalisatie beleggingsfondsen per ultimo 2000, Nyfer, 2001. Partijen hebben aannemelijk 

gemaakt dat de marktomvang in 2002 niet lager is dan in 2000, zodat het gezamenlijk marktaandeel van partijen niet 

hoger zal zijn. 

23 Bron: Jaarverslag 2002 Levob B.V. 

24 Gebaseerd op de marktomvang Schade verzekeringen exclusief de branche “ziekte”  op basis van AM jaarboek 

2003/2004, reeds aangehaald.  
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brandverzekeringen bedraagt in 2002 EUR 3 miljard. Partijen behalen hierop een gezamenlijk 

marktaandeel van circa 9%. Het gebied van de overige varia kent in 2002 een omvang van EUR 

1,2 miljard. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen is op dit gebied bedraagt 1,2%.  

(iv) Levensverzekeringen 

36. De markt voor levensverzekeringen bedraagt in 2002 op basis van bruto geboekt premie-

inkomen circa EUR 23 miljard.25 Het marktaandeel van Levob is minder dan 1%. Partijen hebben 

op de markt voor levensverzekeringen een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 10%. Op de 

mogelijke deelmarkt voor individuele levensverzekeringen bedraagt het gezamenlijk marktaandeel 

van partijen circa 7%. Op de mogelijke markt voor collectieve levensverzekeringen bedraagt het 

gezamenlijk marktaandeel van partijen circa 11%, waarbij het marktaandeel van Levob slechts 

circa 0,1% bedraagt.  

Mogelijke nadere onderverdeling naar distributiekanalen 

37. In punt 29 wordt aangegeven dat op de markten voor schade- en levensverzekeringen 

een mogelijk onderscheid kan worden gemaakt naar distributiekanaal. In onderhavige zaak is er 

sprake van een concentratie tussen een aanbieder, Achmea, die voornamelijk op het direct writing 

kanaal actief is en een aanbieder, Levob, die haar omzet vrijwel geheel boekt via tussenpersonen. 

De toevoeging van Levob aan het marktaandeel van Achmea op het direct writing kanaal is op de 

markt voor schadeverzekeringen nihil en bedraagt op de markt voor levensverzekeringen 

[0-10% punt]. De toevoeging van Achmea aan het marktaandeel van Levob op het 

tussenpersoonkanaal is op zowel de schadeverzekeringsmarkt als de levensverzekeringsmarkt 

[0-10% punt]. Het marktaandeel van Levob op zowel de schadeverzekeringsmarkt als de 

levensverzekeringsmarkt via tussenpersonen bedraagt [0-10%]. Gelet op de lage gezamenlijke 

marktaandelen en de geringe toevoeging van Levob is er geen reden om aan te nemen dat door 

de concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. 

VII. CONCLUSIE 

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

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie 

een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

wordt belemmerd. 

                                                           
25 Gebaseerd op de marktomvang Levens verzekeringen op basis van AM jaarboek 2003/2004, reeds aangehaald. 
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39. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

Datum: 1 juni 2004 

 
 
 
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 

 


