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I. MELDING 

1. Op 10 augustus 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, Stichting 

Prepensioenfonds voor het Personenvervoer over de Weg, Stichting Prepensioenfonds voor het 

Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen en Stichting Vrijwillig 

Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele 

Kranen voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de 

Mededingingswet. 

Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 12549 van 20 augustus 2009. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant is op 27 augustus 2009 een zienswijze onder 

de aandacht van de NMa gebracht. Op deze zienswijze wordt in het navolgende niet nader 

ingegaan aangezien in deze zienswijze geen overwegingen naar voren zijn gebracht die relevant 

zijn voor dit besluit. 

 

II.  PARTIJEN 

 

2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (hierna: Bpf 

Beroepsvervoer) is een stichting naar Nederlands recht. Bpf Beroepsvervoer is actief op het 

gebied van het uitvoeren van een algemene pensioenregeling voor werknemers werkzaam in het 

beroepsvervoer. 

3. Stichting Prepensioenfonds voor het Personenvervoer over de Weg (hierna: 

Prepensioenfonds Personenvervoer) is een stichting naar Nederlands recht. Prepensioenfonds 

Personenvervoer is actief op het gebied van het uitvoeren van een prepensioenregeling voor 

werknemers werkzaam in het personenvervoer over de weg. 
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4. Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de 

Verhuur van Mobiele Kranen (hierna: Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer) is een 

stichting naar Nederlands recht. Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer is actief op het 

gebied van het uitvoeren van een prepensioenregeling voor werknemers werkzaam in het 

goederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. 

5. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg 

en de Verhuur van Mobiele Kranen (hierna: VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer) is een stichting 

naar Nederlands recht. VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer is actief op het gebied van het 

uitvoeren van een regeling voor vervroegde uitreding voor werknemers werkzaam in het 

goederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

6. De gemelde operatie betreft een juridische fusie in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk 

Wetboek, waarbij Bpf Beroepsvervoer het gehele vermogen van Prepensioenfonds 

Personenvervoer, Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer en VUT-fonds 

Beroepsgoederenvervoer zal verkrijgen en waarbij Prepensioenfonds Personenvervoer, 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer en VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer zullen 

ophouden te bestaan. De gemelde operatie is vastgelegd in het bij de melding overgelegde 

“Voorstel tot fusie” .  

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie leidt er toe dat de 

voorheen onafhankelijke stichtingen fuseren. 

8. De betrokken ondernemingen zijn Bpf Beroepsvervoer, Prepensioenfonds 

Personenvervoer en Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer (hierna gezamenlijk: partijen).  

9. Het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer kan naar de mening van de Raad niet worden 

beschouwd als onderneming in de zin van artikel 1, onder f, van de Mededingingswet. 

10. Volgens vaste rechtspraak omvat het begrip onderneming in de context van het 

mededingingsrecht elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.1 Het economisch karakter van een 

bepaalde activiteit kan worden uitgesloten doordat enerzijds bij de activiteit in hoge mate het 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 1991, Höfner en Elser, 

C-41/90, Jurispr. blz I-1979, punt 21. 
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solidariteitsbeginsel ten uitvoer wordt gebracht en anderzijds de activiteit in hoge mate aan 

staatstoezicht is onderworpen.2  

11. De activiteiten van het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer zijn slechts in geringe mate 

aan staatstoezicht onderworpen. De overheid heeft geen regels gesteld met betrekking tot de 

premies en uitkeringen binnen een VUT-regeling.3  

12. Echter, anders dan de regelingen die door pensioenfondsen in de zin van artikel 1 van de 

Pensioenwet worden uitgevoerd, voert het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer een regeling uit 

die gebaseerd is op het omslagstelsel.4 Daarnaast geldt dat het VUT-fonds 

Beroepsgoederenvervoer een regeling uitvoert voor werknemers die zijn geboren vóór 1 april 1947 

en voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 met 40 dienstjaren, terwijl ook voor alle overige 

werknemers een werknemersbijdrage aan het fonds geldt. Er is dus voor werknemers die geen 

gebruik kunnen maken van de VUT-regeling geen relatie tussen de ingelegde premies en de 

uitkering en voor de werknemers die wel gebruik kunnen maken van de regeling hooguit een 

beperkte relatie tussen de ingelegde premies en de uitkering. Tenslotte kan worden vermeld dat 

deelname aan de VUT-regeling, die het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer uitvoert, verplicht is 

voor werknemers in de sector beroepsgoederenvervoer op basis van een VUT-cao die door de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard.5 Bij de 

activiteiten van het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer wordt het solidariteitsbeginsel dus in 

hoge mate ten uitvoer gebracht. Het VUT-fonds Beroepsgoederenvervoer voert derhalve, naar de 

mening van de Raad, geen economische activiteiten uit.  

13. 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. 

V. BEOORDELING 

1.  Uitvoeren van pensioenregelingen 

                                                           
2 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 2009, Kattner 

Stahlbau, C-350/07, punt 43. 

3 Zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 17 februari 1993, Poucet et 

Pistre, C-159/91 en C-160/91, Jurispr. blz. I-00637, punt 15 en 16. 
4 Er is evenwel geen sprake van verevening tussen verschillende VUT-fondsen (noch met andere fondsen). Zie in dit 

verband het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 17 februari 1993, Poucet et Pistre, reeds 

aangehaald, punt 12. 

5 Zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 21 september 1999, Albany, 

C-67/96, Jurispr. blz. I-5751.  
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14. Bpf Beroepsvervoer, Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer zijn bedrijfstakpensioenfondsen in de zin van artikel 1 van de 

Pensioenwet. Pensioenfondsen zijn actief op het gebied van het uitvoeren van 

pensioenregelingen.6 

15. Zoals vermeld in punt 2 voert Bpf Beroepsvervoer een algemene pensioenregeling uit 

voor het beroepsvervoer.7 Door Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer worden prepensioenregelingen uitgevoerd voor deelsectoren binnen het 

beroepsvervoer. Dit betreft respectievelijk (i) het personenvervoer en (ii) het beroepsvervoer. In 

de statuten van deze twee prepensioenfondsen is vermeld dat zij tot doel hebben aanspraken en 

uitkeringen op een prepensioen en aanvullend prepensioen toe te kennen. De bedrijfstakken 

waarin deze twee prepensioenfondsen op grond van hun statuten actief zijn, overlappen elkaar 

niet.  

16.  De prepensioenregelingen die door Prepensioenfonds Personenvervoer en 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer worden uitgevoerd, vormen voor de deelnemer een 

aanvulling op de aanspraken en uitkeringen van de pensioenregeling die door Bpf Beroepsvervoer 

wordt uitgevoerd.8, 9 

17.  Deelname in Bpf Beroepsvervoer, Prepensioenfonds Personenvervoer en 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer is door de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven (de sociale partners), 

verplichtgesteld voor groepen van personen die in de betrokken bedrijfstak werkzaam zijn.10 

Deelname kan (voor groepen werknemers) worden verplichtgesteld als het georganiseerde 

                                                           
6 Zie artikel 1 van de Pensioenwet. Het uitvoeren van pensioenregelingen dient te worden onderscheiden van 

pensioenadminstratiediensten en vermogensbeheer. Zie in dit kader tevens het besluit van 12 juni 2008 in zaak 6376/ABP 

– Cordares. 

7 De werkingssfeer van dit fonds, zoals dat is vastgelegd in de statuten, is het wegvervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het 

kraanverhuurbedrijf en het bedrijf van het personenvervoer met binnenschepen. 

8 De pensioendatum van de regeling die Bpf Beroepsvervoer uitvoert is 65 jaar, terwijl de prepensioendatum van de 

regeling die Prepensioenfonds Personenvervoer, respectievelijk Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer, uitvoert op 62, 

respectievelijk 60 jaar ligt. Beide prepensioenregelingen eindigen als de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.  

9 Het is niet aannemelijk dat (in de huidige situatie) Prepensioenfonds Personenvervoer of het Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer, gelet op de aanwezigheid van Bpf Beroepsvervoer, zich zelfstandig zal richten op het uitvoeren 

van algemene pensioenregelingen of dat Bpf Beroepsvervoer zich zelfstandig zal gaan richten op het uitvoeren van 

prepensioenregelingen, gelet op de aanwezigheid van Prepensioenfonds Personenvervoer en het Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer. 

10 Zie artikel 2, eerste lid, van de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. 



Openbare versie 

 

5                                               Openbare versie 

bedrijfsleven in een bedrijfstak, door wie de aanvraag tot de verplichtstelling wordt ingediend, een 

belangrijke meerderheid vertegenwoordigt van de in die bedrijfstak werkzame personen.11  

18. Op grond van de Pensioenwet dient ieder bedrijfstakpensioenfonds in zijn statuten een 

omschrijving vast te leggen van de bedrijfstak waarvoor een pensioenregeling wordt uitgevoerd 

(de zogenaamde werkingssfeer).12 De werkingssfeer voor ieder van de bij onderhavige 

concentratie betrokken partijen is gelijk aan de bedrijfstak waarvoor de verplichtstelling door de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt. De verplichtstellingen tot deelname in de 

fondsen van partijen kunnen slechts worden gewijzigd of ingetrokken door de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven in de 

desbetreffende bedrijfstak. Als gevolg hiervan heeft ieder van de partijen zelf geen directe invloed 

op de werkingssfeer waarbinnen het fonds actief is. 

19. Niettemin is het, op basis van artikel 121 van de Pensioenwet, voor pensioenfondsen 

mogelijk uitvoeringsovereenkomsten te sluiten met werkgevers die niet direct binnen de 

werkingssfeer vallen waarin het bedrijfstakpensioenfonds actief is, maar die zich op vrijwillige 

basis bij het bedrijfstakpensioenfonds willen aansluiten. Door partijen is aangegeven dat zowel 

Bpf Beroepsvervoer, Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer openstaan voor dergelijke vrijwillige aansluiting. Daarnaast is door 

partijen aangegeven dat het beleid van het Bpf Beroepsvervoer is dat werkgevers die vrijwillig 

deelnemen in Bpf Beroepsvervoer ook dienen deel te nemen in één van de prepensioenfondsen. 

Voor bepaalde werkgevers zou het een keuze kunnen zijn bij welk van de twee 

prepensioenfondsen zij zich aansluiten (Prepensioenfonds Personenvervoer of het 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer). In dat opzicht kan sprake zijn van mededinging 

tussen het Prepensioenfonds Personenvervoer of het Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer 

om werkgevers die zich vrijwillig bij deze fondsen zouden kunnen aansluiten. 

20.   Vrijwillige aansluiting, zoals in punt 19 omschreven, is op basis van artikel 121 van de 

Pensioenwet aan voorwaarden verbonden. Dergelijke vrijwillige aansluiting is mogelijk indien de 

loonontwikkeling bij een werkgever ten minste gelijk is aan die in een bedrijfstak waarin het 

bedrijfstakpensioenfonds werkzaam is en de werkgever deelneemt aan de sociale fondsen van 

dezelfde bedrijfstak (artikel 121 Pensioenwet, onder a). Daarnaast kan een werkgever op grond 

van artikel 121 van de Pensioenwet vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds zoeken 

als (i) sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten 

en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt (artikel 

121 Pensioenwet, onder b); of (ii) dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever 

                                                           
11 Idem. 

12 Zie artikel 106 van de Pensioenwet. 
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wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel (artikel 121 Pensioenwet, onder 

c).  

21. Het is aannemelijk dat er doorgaans alleen voor werkgevers die zich vrijwillig bij 

Prepensioenfonds Personenvervoer of het Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer aansluiten 

op basis van de voorwaarden uit artikel 121, onder a, van de Pensioenwet eventueel een keuze zou 

kunnen bestaan bij welk van deze twee prepensioenfondsen zij zich aansluiten. Immers, het lijkt 

onwaarschijnlijk dat er tussen een werkgever, die zich vrijwillig wil aansluiten, doorgaans een 

groepsverhouding bestaat met zowel (i) een werkgever die binnen de werkingssfeer van 

Prepensioenfonds Personenvervoer valt als (ii) een werkgever die binnen de werkingssfeer van 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer valt, terwijl de werkgever die zich vrijwillig wil 

aansluiten zelf niet onder één van deze twee werkingssferen valt (artikel 121 Pensioenwet, onder 

b).13 Daarnaast is het niet mogelijk dat een werkgever voorafgaand aan de vrijwillige toetreding 

zowel onder werkingssfeer van Prepensioenfonds Personenvervoer als onder Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer viel (artikel 121 Pensioenwet, onder c). 

22. Slechts een zeer beperkt aantal werkgevers sluit zich vrijwillig bij Prepensioenfonds 

Personenvervoer of het Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer aan op basis van de 

voorwaarden uit artikel 121, onder a, van de Pensioenwet (naar schatting circa 2 à 3 werkgevers 

per jaar).14 Bovendien is het de verwachting dat vrijwillige aansluiting bij deze twee fondsen in de 

toekomst zal afnemen vanwege het uitfaseren van de regelingen die deze fondsen uitvoeren.15 

                                                           
13 Voor werkgevers die zich tot op heden in 2009 vrijwillig bij Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer Goederenvervoer 

en Prepensioenfonds Personenvervoer hebben aangesloten was dit (voor zover kan worden overzien) niet het geval. 

14 Verreweg de meeste werkgevers (meer dan 97%) waarvan de werknemers deelnemen in de regelingen van 

Prepensioenfonds Personenvoer en Prepensioenfonds Goederenvoer, zijn verplicht bij één van deze twee fondsen 

aangesloten (er zijn geen werkgevers die bij beide prepensioenfondsen zijn aangesloten). Vrijwillige aansluiting bij het 

Prepensioenfonds Personenvervoer is tot op heden slechts in beperkte mate voorgekomen (13 werkgevers van de in totaal 

2026 aangesloten werkgevers, 0,6%). Bij het Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer zijn 219 werkgevers vrijwillig 

aangesloten op een totaal van 7597 aangesloten werkgevers (2,9%). Partijen hebben aangegeven dat zij inschatten dat 

slechts 16% van de werkgevers die in 2009 tot op heden vrijwillig bij Prepensioenfonds Goederenvervoer zijn aangesloten, 

op basis van de voorwaarden uit artikel 121, onder a, van de Pensioenwet is aangesloten (bij Prepensioenfonds 

Personenvervoer zijn in 2009 tot op heden geen verzoeken om vrijwillige aansluiting ingediend). Per jaar sluiten naar 

schatting tussen 10 en 20 bedrijven zich vrijwillig aan bij één van de  twee prepensioenfondsen (10 tot 15 bij 

Prepensioenfonds Goederenvoer en 0 tot 5 bij Prepensioenfonds Personenvervoer). Indien ervan wordt uitgegaan dat circa 

16% van deze werkgevers zich per jaar vrijwillig aansluit op basis van de voorwaarden uit artikel 121, onder a, van de 

Pensioenwet betreft dit circa 2 tot 3 werkgevers per jaar (de Raad heeft geen reden om aan deze opgave van partijen te 

twijfelen; uit gesprekken met andere marktpartijen komt geen afwijkend beeld naar voren).  
15 Partijen hebben aangegeven dat zij verwachten dat er in de toekomst niet om vrijwillige aansluiting bij het 

Prepensioenfonds Goederenvervoer zou worden verzocht, omdat er onder de pensioenregeling die dit fonds uitvoert voor 
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Derhalve is het aannemelijk dat er, als gevolg van de onderhavige concentratie, voor slechts een 

zeer beperkte groep werkgevers een mogelijke (relevante) keuzemogelijkheid zou kunnen 

verdwijnen.16 

23. Bovendien kan worden opgemerkt dat werkgevers die zich vrijwillig zouden kunnen 

aansluiten bij de prepensioenregelingen die door Prepensioenfonds Personenvervoer en/of 

Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer worden uitgevoerd, ervoor kunnen kiezen een eigen 

pensioenregeling op te zetten die kan worden uitgevoerd door een verzekeraar of een 

ondernemingspensioenfonds.17 Daarnaast bestaan er voor deze werkgevers mogelijk nog andere 

bedrijfstakpensioenfondsen waarbij zij zich vrijwillig zouden kunnen aansluiten.18  

24. Samenvattend kan op grond van het bovenstaande (de punten 14 tot en met  23) worden 

gesteld dat door Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer pensioenregelingen worden uitgevoerd die voor de deelnemer een 

aanvulling zijn op de regeling die door Bpf Beroepsvervoer wordt uitgevoerd. Daarnaast geldt dat 

Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer actief zijn in 

verschillende deelsectoren binnen de vervoersector. Het is aannemelijk dat tussen 

Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer eventueel 

slechts concurrentie mogelijk is voor zover het gaat om werkgevers die zich, op grond van de 

voorwaarden uit artikel 121, onder a, van de Pensioenwet, vrijwillig bij ieder van deze twee 

fondsen zouden kunnen aansluiten. Een dergelijke keuze is voor slechts een zeer beperkte groep 

werkgevers (naar schatting circa 2 à 3 werkgevers per jaar) een mogelijk relevante 

keuzemogelijkheid, terwijl de regelingen die deze prepensioenfondsen uitvoeren worden 

                                                                                                                                                                  

het grootste deel van de werknemers nog slechts maximaal een half jaar aan rechten wordt opgebouwd. In het geval van de 

prepensioenregeling die het Prepensioenfonds Personenvervoer uitvoert wordt nog maximaal twee jaar aan rechten 

opgebouwd. Bij beide prepensioenfondsen wordt sinds 1 januari 2006 geen prepensioenaanspraken meer opgebouwd 

voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950. De verwachting van partijen is derhalve dat er niet of nauwelijks 

aanvragen tot vrijwillige aansluiting bij het Prepensioenfonds Personenvervoer zullen zijn in de nabije toekomst. 
16 Het is niet zeker dat werkgevers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij het Prepensioenfonds Beroepsgoederenvervoer 

of het Prepensioenfonds Personenvervoer zich ook vrijwillig hadden kunnen aansluiten bij het andere fonds. Het is, voor 

zover bekend, niet voorgekomen dat werkgevers die zich vrijwillig hadden aangesloten geswitcht zijn tussen 

Prepensioenfonds Personenvervoer en Prepensioenfonds Goederenvervoer.  

17 Dit geldt voor zover de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten niet is vrijgesteld van verplichte deelname aan een 

ander bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval heeft de werkgever dus nog de keuze zich bij dit andere (verplichtgestelde) 

bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten. 

18 Volgens het register in het kader van de Pensioenwet (d.d. 7 oktober 2009) zijn er in Nederland 22 

bedrijfstakpensioenfondsen waaraan deelname niet verplicht is gesteld en 69 bedrijfstakpensioenfondsen waaraan 

deelname voor een bepaalde groep werknemers verplicht is gesteld door de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Het register is beschikbaar op www.dnb.nl. 
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uitgefaseerd waardoor vrijwillige aansluiting in de nabije toekomst minder relevant zal zijn. 

Bovendien kunnen deze werkgevers, voor wie een relevante keuzemogelijkheid zou kunnen 

verdwijnen, doorgaans zelfstandig een eigen pensioenregeling opzetten en zij kunnen zich 

mogelijk ook bij andere bedrijfstakpensioenfondsen aansluiten. Het is derhalve niet aannemelijk 

dat, als gevolg van de onderhavige concentratie, een mogelijk significante disciplinerende 

werking op het Prepensioenfonds Personenvervoer en het Prepensioenfonds 

Beroepsgoederenvervoer wegvalt. 

25.   Gelet op het bovenstaande (de punten 14 tot en met 24) kan worden geconcludeerd dat 

er geen reden bestaat om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op het gebied van het uitvoeren van pensioenregelingen op 

significante wijze zou kunnen worden belemmerd.  

2. Aanbieden van kapitaal 

A. RELEVANTE MARKTEN  

Rel evant e pr oduct mar kt [en] 

26. Pensioenfondsen bieden (op grote schaal) kapitaal aan op de financiële markten. Er kan 

mogelijk een markt voor het aanbieden van kapitaal worden afgebakend. Binnen de mogelijke 

markt voor het aanbieden van kapitaal dient mogelijk een nader onderscheid te worden gemaakt 

naar type belegging, analoog aan de markt voor vermogensbeheer.19 In het onderhavige besluit 

kan evenwel in het midden worden gelaten of er binnen de mogelijke markt voor het aanbieden 

van kapitaal een onderscheid dient te worden gemaakt naar type belegging, aangezien de 

materiële beoordeling hier niet door wordt beïnvloed (zie punten 28 tot en met 30).  

Rel evant e geogr af ische mar kt [en] 

27.  De mogelijke markt voor het aanbieden van kapitaal dient waarschijnlijk Europees of 

zelfs wereldwijd te worden afgebakend, analoog aan de geografische afbakening van de markt 

voor vermogensbeheer in een eerder besluit,.20 In onderhavig besluit kan evenwel in het midden 

worden gelaten of de mogelijke markt voor het voor het aanbieden van kapitaal en de mogelijke 

deelmarkten daarbinnen nationaal dan wel groter dan nationaal dienen te worden afgebakend, 

aangezien de materiële beoordeling hier niet door wordt beïnvloed.  

                                                           
19 Zie bijvoorbeeld het besluit van 4 december 2000 in zaak 2163/VastNed Offices Industrial – Uni-Invest, punt 16, het 

besluit van 10 september 2003 in zaak 3620/Rabobank-Assumij-FGH, punt 12 en het besluit van 12 juni 2008 in zaak 

6376/ABP – Cordares, reeds aangehaald, punt 11.  
20 Zie het besluit in zaak 6376/ABP – Cordares, reeds aangehaald, punt 14. 
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B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE (OP HET GEBIED VAN HET AANBIEDEN VAN KAPITAAL) 

28.  Het totale vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen was ultimo 2008 opgeteld 

groter dan EUR 576 miljard.21 Naast pensioenfondsen zijn er nog andere (grote) spelers actief op 

de (mogelijke) markt(en) voor het aanbieden van kapitaal, zoals levensverzekeraars. 

29.  Partijen hadden ultimo 2008 gezamenlijk circa EUR 7,4 miljard aan vermogen uitstaan. 

Indien wordt uitgegaan van de conservatieve marktomvang zoals vermeld onder punt 28, hebben 

partijen een marktaandeel van circa 1%. Indien wordt uitgegaan van een ruimere marktafbakening 

die tevens andere (grote) aanbieders van kapitaal omvat en/of kapitaal dat door buitenlandse 

partijen wordt aangeboden, is het gezamenlijke marktaandeel van partijen nog lager. In 

vergelijking met andere pensioenfondsen ontbreekt bij partijen een specialisatie naar type 

belegging. 

30.  Gelet op het bovenstaande (de punten 28 tot en met 29) is het niet aannemelijk dat als 

gevolg van de onderhavige concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor het 

aanbieden van kapitaal op significante wijze zou kunnen worden belemmerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Zie www.dnb.nl. 
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VI. CONCLUSIE 

31. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur 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 die concentratie de 

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

zou kunnen belemmeren.  

32. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

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

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

Datum: 09.11.2009 

 
 
 
 
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 
 
 
 
 
 
w.g. Drs. A.J.M. Kleijweg 
Plv. Directeur Directie Mededinging 
 
 
 
 
 

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 beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 

 


