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I DE PROCEDURE 

 

1. Op 14 juni 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen waarin is medegedeeld 

dat Nordic Capital VII Limited (hierna: Nordic Capital VII), onderdeel van Nordic Capital 

Funds, voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder 

b, van de Mededingingswet, over HC Holding AS. Op 19 augustus 2010 is door de Raad 

van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten (hierna: het 

besluit van 19 augustus 2010) dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. 1 Van 

dit besluit is mededeling gedaan in Staatscourant 2010, 13627 van 3 september 2010. 

 

2. Op 26 augustus 2010 is van Nordic Capital VII en HC Holding AS de aanvraag om 

vergunning ontvangen. Zij hebben in de aanvraag om vergunning meegedeeld de 

conclusie omtrent de verstoring van concurrentie op de markt voor de productie en 

verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen in het besluit van 19 augustus 2010 niet te 

delen. Tevens hebben zij opmerkingen gemaakt met betrekking tot de structuur van 

Nordic Capital Funds. 

 

3. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in de Staatscourant 14018 

van 8 september 2010. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen 

zienswijzen van derden ontvangen. 

 

4. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning is door de NMa nader onderzoek 

verricht naar de relevante marktafbakening en naar de gevolgen van de concentratie voor 

de mededinging op die markt. In verband met dit onderzoek zijn vragen gesteld aan 

concurrenten, afnemers en bureaus die gemeenten adviseren omtrent de aanbesteding 

van mobiliteitshulpmiddelen. Voorts is in opdracht van de NMa onderzoek verricht door 

Blauw Research om inzicht te krijgen in het inkoopgedrag van dealers ten aanzien van 

elektrische rolstoelen. 

 

5. Op 6 september 2010 zijn naar partijen nadere vragen ter aanvulling van de 

aanvraag om vergunning uitgestuurd. Op 13 september 2010 is deze aanvulling van 

partijen ontvangen. Daarna zijn op 15 oktober 2010, 21 oktober 2010, 11 november 2010, 

24 november 2010 en 2 december 2010 wederom vragen ter aanvulling van de aanvraag 

om vergunning naar partijen gestuurd. Deze aanvullingen zijn op 19 oktober 2010, 22 

oktober 2010, 19 november 2010, 25 november 2010 en 3 december 2010 ontvangen. Als 

gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn 

                                                           
1 Besluit van de Raad van Bestuur van de NMa van 19 augustus 2010 in zaak 6900/Nordic Capital – Handicare. 
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van 13 weken, ingevolge artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, in totaal 16 dagen 

opgeschort geweest. 

 

6. De door partijen ingediende zienswijzen worden, voor zover er overwegingen aan 

zijn ontleend die dragend zijn voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet. 

 

7. Op 5 november 2010 zijn de punten van overweging, die de voorlopige 

bevindingen bevatten van de directie Mededinging van de NMa, aan partijen toegezonden. 

Deze voorlopige bevindingen waren gebaseerd op de uitkomsten van het tot dat moment 

verrichte onderzoek. Partijen zijn uitgenodigd hun zienswijzen naar aanleiding van de 

punten van overweging uiterlijk 9 november 2010 naar voren te brengen. Op 9 november 

2010 hebben partijen schriftelijk hun zienswijzen naar aanleiding van de punten van 

overweging naar voren gebracht. 

 

8. Partijen zijn aldus tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld om hun 

zienswijze naar voren te brengen over feiten en belangen die partijen betreffen en waarop 

dit besluit steunt en die door derden zijn verstrekt. 

 

9. In de loop van de behandeling van deze zaak hebben partijen voorstellen gedaan 

teneinde de gesignaleerde mededingingsrechtelijke bezwaren, zoals beschreven in de 

punten van overweging, op te lossen. Het definitieve voorstel is op 7 december 2010 door 

de NMa ontvangen. Op de inhoud en de beoordeling van de voorstellen wordt in de 

punten 91 tot en met 107 teruggekomen. 

  

II DE PARTIJEN 

 

10. Nordic Capital VII is één van de investeringsfondsen dat behoort tot de private 

equity firma Nordic Capital Funds.  

 

11. Nordic Capital Funds beheert thans naast Nordic Capital VII nog twee andere 

investeringsfondsen, namelijk Nordic Capital V Limited en Nordic Capital VI Limited. 

Hierna worden de fondsen die behoren tot Nordic Capital Funds tezamen aangeduid als: 

Nordic Capital. Nordic Capital investeert voornamelijk in grote en middelgrote bedrijven. 

Zij is actief in een breed spectrum aan sectoren. 

 

12. Nordic Capital V heeft een meerderheidsbelang in Permobil AB (hierna: 

Permobil). Permobil is een Zweeds bedrijf dat elektrische rolstoelen produceert. Het 

bedrijf heeft vestigingen in de Verenigde Staten en een groot deel van Europa. Permobil 

heeft geen productiefaciliteiten in Nederland. 
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13. Zoals wordt aangegeven in de Geconsolideerde mededeling van de Commissie 

betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (hierna: Geconsolideerde 

mededeling) worden investeringsfondsen vaak opgericht in de rechtsvorm van 

commanditaire vennootschappen, waarin de investeerders als commanditaire vennoot 

deelnemen, gewoonlijk zonder individueel of collectief zeggenschap uit te oefenen.2 De 

investeringsfondsen verwerven doorgaans de aandelen en stemrechten die zeggenschap 

verschaffen over de vennootschappen die in portefeuille worden gehouden. Naargelang de 

omstandigheden wordt de zeggenschap uitgeoefend door de investeringsmaatschappij die 

het fonds heeft opgericht, aangezien het fonds zelf doorgaans niet meer is dan een louter 

investeringsinstrument. De investeringsmaatschappij oefent de zeggenschap doorgaans 

via de organisatorische structuur uit, bijvoorbeeld door zeggenschap uit te oefenen over 

de beherende vennoot van fondsvennootschappen of op grond van contractuele 

afspraken.3 

 

14. Indien een investeringsmaatschappij, zoals in casu, verschillende 

investeringsfondsen opricht met mogelijk verschillende investeerders, geldt dat de 

investeringsmaatschappij op basis van de organisatorische structuur of op basis van 

contractuele afspraken doorgaans middellijk de bevoegdheid heeft om de stemrechten uit 

te oefenen in de vennootschappen die door het investeringsfonds in portefeuille worden 

gehouden of middels andere rechten of bevoegdheden. In die omstandigheden kan de 

investeringsmaatschappij gemeenschappelijke zeggenschap uitoefenen over de 

verschillende fondsen die zij heeft opgericht en de gemeenschappelijke werking van de 

verschillende fondsen van de investeringsmaatschappij komt vaak tot uiting in een 

gemeenschappelijk merk voor de fondsen.4 

 

15. Er is sprake van een gemeenschappelijke zeggenschapsstructuur in die zin dat de 

zeggenschap over de verschillende investeringsfondsen wordt uitgeoefend door 

grotendeels dezelfde natuurlijke personen. Deze gemeenschappelijke werking komt tot 

uiting in een gemeenschappelijk merk voor de fondsen, te weten “Nordic Capital”. In 

navolging van eerdere beschikkingen van de Europese Commissie, concludeert de Raad 

derhalve in de onderhavige zaak dat de verschillende investeringsfondsen voor het doel 

van het concentratietoezicht aangemerkt moeten worden als behorend tot één en dezelfde 

economische eenheid waarover Nordic Capital Funds zeggenschap uitoefent. 5 Dit brengt 

                                                           
2 Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheden op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 

betreffende de controle op concentraties van ondernemingen. 

3 Zie punt 15 van de Geconsolideerde mededeling. 
4 Zie punt 190 van de Geconsolideerde mededeling. 
5 Zie bijvoorbeeld de beschikking van 8 september 2006 in zaak COMP/M.4293 – Nordic Capital Fund VI / ICA Meny en de 

beschikking van 15 juli 2008 in zaak COMP/M.5190 – Nordic Capital / Convatec.  



Openbare Versie 

6                                            Openbare Versie 

met zich mee dat het standpunt van partijen, dat de voorgenomen concentratie geen 

materiële gevolgen heeft omdat de vennootschappen die in portefeuille worden gehouden 

door Nordic Capital VII en Nordic Capital V onderdeel uitmaken van verschillende 

investeringsfondsen, niet wordt gevolgd.  

 

16. HC Holding AS is een vennootschap naar Noors recht. Het is de 

moedermaatschappij van Handicare AS (hierna: Handicare) en de verscheidene 

rechtspersonen waarvan Handicare AS de aandelen bezit. Handicare produceert een breed 

assortiment aan mobiliteitshulpmiddelen, zoals elektrische rolstoelen, handbewogen 

rolstoelen en scootmobielen. Handicare heeft productiefaciliteiten in Noorwegen, Polen, 

Denemarken en Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf vestigingen in Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Zweden en Canada. De 

producten van Handicare worden via een netwerk van dealers en distributeurs in 30 landen 

geleverd.  

 

III DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE 

AANVRAAG OM VERGUNNING IS INGEDIEND  

 

17. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend behelst 

het voornemen van Nordic Capital VII om uitsluitende zeggenschap te verwerven over HC 

Holding AS middels de aankoop van [circa 100%]* van de uitstaande aandelen en 

aandelenopties in het kapitaal van de vennootschap. De hierover tussen partijen gemaakte 

afspraken zijn vastgelegd in een Share Purchase Agreement d.d. 2 juni 2010. 

  

IV TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

 

18. Zoals reeds in het besluit van 19 augustus 2010 werd vastgesteld, is het beoogde 

resultaat van de voorgenomen operatie dat Nordic Capital uitsluitende zeggenschap 

verkrijgt in Handicare. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is 

ingediend, is derhalve een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid onder b, van de 

Mededingingswet.  

 

19. Betrokken ondernemingen zijn Nordic Capital en Handicare (gezamenlijk 

aangeduid als: partijen). 

 

                                                           
* 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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20. Uit de door partijen 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 

 

V.1 Inleiding 

 

21. In dit hoofdstuk wordt de vergunningsaanvraag beoordeeld. Zo worden het 

onderzoek in de meldingsfase en de resultaten daarvan behandeld. Voorts worden de 

onderzoekshypothese en de opzet van het onderzoek in de vergunningsfase beschreven 

gevolgd door de resultaten daarvan ten aanzien van (1) de relevante productmarkt, (2) de 

geografische markt en (3) de gevolgen van de concentratie. 

 

V.2 Onderzoek in de meldingsfase 

 

V.2.1 Algemeen 

 

22. In het besluit in de meldingsfase is geconcludeerd dat er reden was om aan te 

nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt zou kunnen belemmeren, omdat er sprake was van een zeer hoog 

gezamenlijk marktaandeel, terwijl dit marktaandeel niet overtuigend kon worden 

gerelativeerd. Daarom heeft de Raad het besluit genomen dat voor de voorgenomen 

concentratie een vergunning is vereist. 

 

V.2.2 Productmarkt 

 

23. Volgens partijen is er een markt voor verschillende mobiliteitsoplossingen 

waartoe herverstrekte elektrische rolstoelen, handbewogen rolstoelen en scootmobielen 

behoren. Na onderzoek in de meldingsfase is geconcludeerd dat het niet aannemelijk is 

dat sprake is van een zodanige vraagsubstitutie tussen handbewogen rolstoelen en 

scootmobielen enerzijds en elektrische rolstoelen anderzijds dat deze producten tot 

dezelfde relevante markt moeten worden gerekend. Tevens is de Raad na onderzoek in de 

meldingsfase er vooralsnog van uitgegaan dat onvoldoende concurrentiedruk uitgaat van 

herverstrekte elektrische rolstoelen om de prijs van nieuwe elektrische rolstoelen te 

disciplineren. Op grond van het voorgaande is in het besluit in de meldingsfase uitgegaan 

van een aparte markt voor de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen, 

waartoe herverstrekte elektrische rolstoelen, handbewogen rolstoelen en scootmobielen 

niet behoren. De Raad heeft evenwel in het besluit in de meldingsfase gesteld dat in een 
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eventuele vergunningsfase nader onderzoek diende te worden verricht naar de invloed van 

herverstrekte elektrische rolstoelen. 

 

V.2.3 Geografische markt 

 

24. Partijen zijn van mening dat de omvang van de relevante geografische markt ten 

minste nationaal is. Na onderzoek in de meldingsfase is geconcludeerd dat kan worden 

uitgegaan van een nationale markt. 

 

V.2.4 Beoordeling meldingsfase 

 

25. Uit het onderzoek in de meldingsfase is gebleken dat er onvoldoende 

aanwijzingen zijn dat de markt dermate gedifferentieerd is dat het wegvallen van de 

onderlinge concurrentiedruk tussen partijen niet kan leiden tot een significante 

belemmering van de mededinging. Verder wees het onderzoek in de meldingsfase 

onvoldoende uit dat dealers bij een verslechtering van de daadwerkelijke mededinging in 

voldoende mate zullen overstappen naar alternatieve leveranciers van nieuwe elektrische 

rolstoelen om partijen te kunnen disciplineren.  

 

26. De combinatie van bovengenoemde factoren leidde tot de conclusie dat het hoge 

gezamenlijke marktaandeel van partijen niet overtuigend gerelativeerd kon worden door de 

concurrentiekracht van andere aanbieders of compenserende afnemersmacht van dealers. Op 

basis daarvan werd vastgesteld dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de markt voor de productie en verkoop van elektrische rolstoelen 

op significante wijze zou kunnen worden belemmerd. 

 

V.3 Onderzoek in de vergunningsfase 

 

V.3.1 Onderzoekshypothese 

 

27. In de vergunningsfase is een onderzoekshypothese opgesteld om te kunnen vaststellen 

of als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging significant wordt 

belemmerd. Op basis van de voorlopige conclusies uit het besluit in de meldingsfase, is de 

navolgende hypothese geformuleerd: als gevolg van de voorgenomen concentratie verdwijnt de 

concurrentiedruk die Handicare en Permobil op elkaar uitoefenen, waardoor partijen winstgevend 

een significante prijsstijging voor elektrische rolstoelen kunnen doorvoeren.6 Deze hypothese 

                                                           
6 De term ‘prijsstijging’ wordt gebruikt als een aanduiding voor de verscheidene wijzen waarop concentraties de 

mededinging kunnen belemmeren. Naast een prijsstijging kan het onder meer betreffen: reductie van output, reductie van 

keuze, reductie van kwaliteit of het afremmen van innovatie. Zie hiervoor ook punt 8 van de inleiding van de Richtsnoeren 
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komt voort uit signalen dat het assortiment elektrische rolstoelen van Handicare en Permobil in 

belangrijke mate overlapt. 

 

28. Om bovengenoemde hypothese te toetsen zijn verschillende onderzoeksinstrumenten 

ingezet. Hieronder zal specifiek worden ingegaan op het onderzoek van Blauw Research onder 

dealers en het onderzoek van de NMa onder verschillende marktpartijen. 

 

V.3.2 Onderzoek onder dealers door Blauw Research 

 

29. Dealers vormen een belangrijke schakel in de bedrijfskolom voor de productie en 

verkoop van elektrische rolstoelen. Om een representatief beeld te krijgen van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie heeft de NMa een kwantitatief marktonderzoek laten uitvoeren door 

Blauw Research onder alle actieve dealers in Nederland.7 Dit heeft meer informatie opgeleverd 

omtrent de factoren die voor dealers van belang zijn bij de inkoop van elektrische rolstoelen. Het 

marktonderzoek is uitgezet onder alle actieve dealers in Nederland. Meer dan de helft van de 

aangeschreven dealers heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hieronder vallen de zeven grootste 

dealers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor circa 80% van de inkoop van elektrische 

rolstoelen in Nederland. Een dergelijke respons is voldoende groot om er conclusies aan te 

kunnen ontlenen aangaande het gedrag van alle dealers.  

 

V.3.3 Onderzoek onder marktpartijen door de NMa 

 

30. Gedurende de vergunningsfase hebben diverse gesprekken met verschillende 

marktpartijen plaatsgevonden. Naast het kwantitatieve onderzoek onder dealers, heeft de NMa 

ook gesproken met de zeven grootste dealers om inzicht te krijgen in met name het 

aanbestedingsproces en de positionering van Permobil. Daarenboven heeft de NMa een bezoek 

gebracht aan de twee grootste dealers in Nederland om nader te spreken over onder meer 

herverstrekking van elektrische rolstoelen, de mogelijkheden om over te stappen naar een andere 

producent en de gevolgen van de voorgenomen concentratie. In het vervolg wordt, waar relevant, 

nader ingegaan op de resultaten van het onderzoek onder dealers verricht door Blauw Research 

en de NMa. 

 

31. Naast gesprekken met dealers, heeft de NMa ook gesproken met de concurrenten van 

partijen en met bureaus die gemeenten adviseren bij de aanbesteding van 

mobiliteitshulpmiddelen. Naast diverse telefonische interviews met de twee grootste 

                                                                                                                                                                  

van de Europese Commissie voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen (2004/C31/03).  
7 Rapportage Blauw Research, Onderzoek onder dealers van elektrische rolstoelen, Onderzoek naar de inkoop van elektrische 

rolstoelen door dealers in de zaak Nordic Capital / Handicare, november 2010 (hierna: rapportage Blauw Research). 
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concurrenten van partijen, zijn tevens schriftelijke informatieverzoeken verstuurd naar alle 

concurrenten van partijen in Nederland om meer inzicht te krijgen in de afzet van de 

concurrenten van partijen en de werking van de markt voor elektrische rolstoelen. De contacten 

met deze marktpartijen hebben informatie opgeleverd omtrent de mate waarin concurrenten al 

dan niet concurrentiedruk uitoefenen en de aan- of afwezigheid van compenserende 

afnemersmacht van dealers. In het vervolg wordt, waar relevant, nader ingegaan op de resultaten 

van het onderzoek onder bovengenoemde marktpartijen. 

 

V.4 Afbakening van de relevante productmarkt 

 

32. Deze paragraaf gaat in op de afbakening van de relevante productmarkt. Allereerst wordt 

ingegaan op het onderscheid tussen elektrische rolstoelen enerzijds en handbewogen rolstoelen 

en scootmobielen anderzijds. Vervolgens wordt beoordeeld of nieuwe en herverstrekte elektrische 

rolstoelen tot dezelfde relevante productmarkt behoren. Als laatste komt het mogelijke 

onderscheid tussen verschillende typen elektrische rolstoelen aan bod. De conclusie in deze 

paragraaf is dat uit het onderzoek in de vergunningsfase blijkt dat er een aparte markt bestaat 

voor de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen, waartoe herverstrekte elektrische 

rolstoelen, handbewogen rolstoelen en scootmobielen niet behoren. 

 

V.4.1 Elektrische rolstoelen onderscheiden van andere mobiliteitshulpmiddelen 

 

33. Een relevante productmarkt omvat alle producten die op grond van hun kenmerken, 

prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de afnemer als substitueerbaar worden 

beschouwd.8 Een belangrijke factor om te bepalen of producten zich op dezelfde relevante 

productmarkt bevinden, is vraagsubstitutie. Vraagsubstitutie houdt in dat een afnemer het ene 

product kan vervangen door een ander product, bijvoorbeeld in het geval hij met een prijsstijging 

wordt geconfronteerd. 

 

34. In het eerste fase besluit heeft de NMa geconstateerd dat het niet aannemelijk is dat er 

sprake is van een zodanige vraagsubstitutie tussen handbewogen rolstoelen en scootmobielen 

enerzijds en elektrische rolstoelen anderzijds dat deze producten tot dezelfde relevante markt 

moeten worden gerekend. Daarnaast heeft de NMa opgemerkt dat eindgebruikers voor wie een 

handbewogen rolstoel en/of scootmobiel adequaat is, deze al voorgeschreven zullen krijgen 

omdat deze twee mobiliteitshulpmiddelen vaak goedkoper zijn dan elektrische rolstoelen.  

 

35. Partijen zijn van mening dat handbewogen rolstoelen en scootmobielen tot dezelfde 

relevante productmarkt als elektrische rolstoelen behoren. In het bijzonder wijzen partijen op de 

                                                           
8 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht, punt 7.  
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substitueerbaarheid tussen elektrische rolstoelen en scootmobielen. Vanwege deze 

substitutiemogelijkheden op het niveau van de eindgebruiker, zouden dealers volgens partijen bij 

een eventuele prijsstijging van elektrische rolstoelen dit product kunnen vervangen door een 

handbewogen rolstoel en/of scootmobiel. Daarbij geven partijen aan dat het prijsargument niet 

beslissend is aangezien bijvoorbeeld een elektrische rolstoel met lage functionaliteit goedkoper 

kan zijn dan een geavanceerde scootmobiel. Verder wijzen partijen erop dat genoemde 

mobiliteitsproducten in één enkele raamovereenkomst worden opgenomen. Over de prijs van 

elektrische rolstoelen wordt enkel onderhandeld in het licht van de totale bundel aan 

mobiliteitsproducten die de dealer op grond van zijn raamovereenkomst met de producent zal 

afnemen. Ook de kortingen die dealers ontvangen zijn gebaseerd op basis van hun aankopen aan 

mobiliteitsproducten. Daarbij hebben dealers raamovereenkomsten met meerdere leveranciers en 

kunnen zij gemakkelijk en snel overstappen naar andere leveranciers van mobiliteitsproducten.  

 

36. In het onderzoek in de vergunningsfase is bevestigd dat een elektrische rolstoel op basis 

van vraagsubstitutie niet uitwisselbaar is met een scootmobiel of een handbewogen rolstoel. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze mobiliteitsproducten niet alleen qua prijs verschillen, 

maar ook qua functionaliteit. De eindgebruiker krijgt een indicatie voor hetzij een elektrische 

rolstoel, hetzij een scootmobiel, hetzij een handbewogen rolstoel. Op basis van deze medische 

indicatiestelling komt de eindgebruiker in aanmerking voor één van de genoemde 

mobiliteitsproducten. Een prijsverhoging van één van deze mobiliteitsproducten zal er niet toe 

leiden dat de eindgebruiker kan besluiten over te stappen op een ander mobiliteitsproduct. Enkel 

een andere medische indicatiestelling zal ertoe leiden dat de eindgebruiker over zal moeten 

stappen op een ander mobiliteitsproduct. Noch de dealer, noch de producent hebben hier enige 

invloed op. 

 

37. Uit het marktonderzoek van de NMa is verder gebleken dat alle categorieën 

mobiliteitsproducten (handbewogen rolstoelen, scootmobielen en elektrische rolstoelen) 

individueel geprijsd en verkocht worden. Ook de afname en prijsstelling richting afnemers vindt 

plaats op individuele basis. Er is niet gebleken van een bundelprijs voor alle mobiliteitsproducten. 

Er bestaan weliswaar kortingen voor de totale afname van mobiliteitsproducten, maar dat doet 

niet af aan het feit dat er daarnaast afzonderlijke kortingen worden verleend voor de totale 

afname van elektrische rolstoelen. Er worden zelfs kortingen verleend voor een bepaalde afname 

van een bepaald model elektrische rolstoel. Het aanbod van andere mobiliteitsproducten 

disciplineert dus de prijsvorming op elektrische rolstoelen niet. 

 

38. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het niet noodzakelijk is om als producent alle 

categorieën mobiliteitsproducten aan te bieden teneinde actief te kunnen zijn op het gebied van 

de productie en verkoop van elektrische rolstoelen. Zo biedt Permobil enkel elektrische rolstoelen 

aan. 
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39. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat elektrische rolstoelen een 

aparte relevante productmarkt omvatten.9  

 

V.4.2 Herverstrekte elektrische rolstoelen behoren niet tot de relevante productmarkt 

 

V.4.2.1 Standpunt van partijen 

 

40. Partijen zijn van mening dat naast nieuwe elektrische rolstoelen ook herverstrekte 

elektrische rolstoelen tot de relevante productmarkt behoren.10 Partijen hebben ter onderbouwing 

van dit standpunt gedurende de meldings- en vergunningsfase meerdere argumenten 

aangedragen. Deze argumenten worden onderstaand toegelicht. 

 

41. Herverstrekte elektrische rolstoelen vertegenwoordigen volgens partijen een significant 

deel van de totale hoeveelheid elektrische rolstoelen die in Nederland worden geleverd aan 

eindgebruikers. Partijen geven aan dat minimaal de helft van alle gebruikte elektrische rolstoelen 

in Nederland herverstrekt is en dat dealers vaak eigenaar zijn van de herverstrekte elektrische 

rolstoelen. Het aandeel herverstrekte elektrische rolstoelen zou bovendien toenemen. Verder 

zouden afnemers van dealers nieuwe en herverstrekte rolstoelen als volwaardige alternatieven 

zien. 

 

42. Gezien het bovenstaande concurreren de nieuwe elektrische rolstoelen van producenten 

met de herverstrekte elektrische rolstoelen van dealers, aldus partijen. Dealers kunnen namelijk 

bij leveringen aan hun afnemers kiezen tussen een herverstrekte elektrische rolstoel uit eigen 

voorraad of een nieuwe elektrische rolstoel in te kopen bij een producent. Dit geldt met name 

voor huurovereenkomsten waar de dealer vrij is om een nieuwe of een herverstrekte elektrische 

rolstoel te leveren aan een afnemer. 

 

43.  Verder geven partijen aan dat dealers de mogelijkheid en prikkel hebben om meer 

herverstrekte elektrische rolstoelen te leveren aan hun afnemers indien zij geconfronteerd worden 

met een prijsstijging van nieuwe elektrische rolstoelen. Dealers zouden de ruimte hebben om 

meer herverstrekte elektrische rolstoelen te leveren door onder meer de levensduur van een 

elektrische rolstoel te verlengen, gebruik te maken van gecentraliseerd depots of 

managementsystemen, en zelf onderdelen van elektrische rolstoelen te kopen bij derden of de 

leveranciers van producenten. 

 

                                                           
9 Voor een beschrijving van de bedrijfskolom van elektrische rolstoelen, zie de punten 13 tot en met 18 van het besluit van 

19 augustus 2010. 
10 Een herverstrekte elektrische rolstoel is een elektrische rolstoel die na gebruik opnieuw wordt verstrekt aan een andere 

eindgebruiker. 



Openbare Versie 

13                                            Openbare Versie 

V.4.2.2 Beoordeling 

 

44. Herverstrekte elektrische rolstoelen behoren tot dezelfde relevante productmarkt als een 

hypothetische monopolist op het gebied van nieuwe elektrische rolstoelen niet in staat is om zijn 

prijs blijvend te verhogen omdat dealers in reactie hierop in voldoende mate elektrische 

rolstoelen zouden kunnen herverstrekken. Daarvoor is noodzakelijk dat een prijsverhoging van 

nieuwe elektrische rolstoelen het blijvend rendabel zou maken om bepaalde gebruikte elektrische 

rolstoelen te herverstrekken, weliswaar tegen additionele kosten, die vóór de prijsverhoging niet 

herverstrekt werden. Verder zou de prijsstijging het in theorie rendabel kunnen maken om te 

investeren in het efficiënter maken van het bestaande herverstrekkingsbeleid van de dealer, 

waardoor eveneens meer gebruikte elektrische rolstoelen kunnen worden herverstrekt. Het 

voorgaande veronderstelt dat dealers de mogelijkheid hebben om meer herverstrekte elektrische 

rolstoelen te leveren. 

 

45. Echter, deze veronderstelling blijkt onjuist. In de vergunningsfase is onder meer aan de 

twee grootste dealers gevraagd in hoeverre zij de mogelijkheid hebben om meer herverstrekte 

elektrische rolstoelen te leveren indien zij geconfronteerd worden met een prijsstijging van 

nieuwe elektrische rolstoelen. Beide dealers geven in dit kader aan dat zij momenteel al optimaal 

herverstrekken. Deze dealers voorzien geen ruimte om bij een eventuele prijsverhoging van 

nieuwe elektrische rolstoelen meer herverstrekte elektrische rolstoelen te gaan leveren.  

 

46. Bovendien moet worden geconstateerd dat zelfs wanneer de voorwaarden zodanig waren 

dat een prijsstijging van nieuwe elektrische rolstoelen wel zou leiden tot meer herverstrekking, er 

geen duurzame disciplinering van herverstrekte rolstoelen uitgaat. De voorraad herverstrekte 

elektrische rolstoelen in de depots van dealers is namelijk beperkt. Als deze voorraad op is, dan 

moeten dealers alsnog nieuwe elektrische rolstoelen inkopen tegen de verhoogde prijs. 

 

47. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat veel overeenkomsten die dealers 

sluiten met hun afnemers geen ruimte bieden voor de levering van herverstrekte elektrische 

rolstoelen. Ongeveer 45% van de aanbestedingen voor elektrische rolstoelen in het kader van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bevat een koopregeling voor een nieuwe elektrische 

rolstoel. 

 

48. Op basis van het onderzoek in de meldings- en vergunningsfase wordt geconcludeerd 

dat herverstrekte elektrische rolstoelen niet tot de relevante productmarkt behoren.  
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V.4.3 Geen aparte markt voor high-end elektrische rolstoelen 

 

V.4.3.1 Standpunt van partijen 

 

49. Partijen zijn van mening dat er binnen de markt voor de productie en verkoop van 

nieuwe elektrische rolstoelen geen nader onderscheid gemaakt dient te worden naar verschillende 

typen elektrische rolstoelen. Partijen kunnen op de bestaande basismodellen opwaarderingen, 

degraderingen en aanpassingen uitgevoerd worden, waardoor het mogelijk is om te voorzien in 

de behoeften van de individuele eindgebruikers. Daarnaast bestaat er volgens partijen geen 

algemeen geaccepteerde definitie van bijvoorbeeld een high-end segment. 

  

V.4.3.2 Beoordeling 

 

50. Vanuit de vraagzijde gezien, bestaan er verschillen tussen enerzijds standaard elektrische 

rolstoelen die voor een groot deel van de eindgebruikers geschikt zijn, en anderzijds meer 

gespecialiseerde elektrische rolstoelen en/of op maat gemaakte elektrische rolstoelen voor 

individuele gevallen. 

 

51. In het merendeel van de aanvragen voor een elektrische rolstoel is de indicatiestelling 

van een eindgebruiker zodanig dat kan worden volstaan met een standaard elektrische rolstoel 

(met eventuele kleine aanpassingen) uit het kernassortiment van de dealer.11 De bevraagde 

dealers schatten in dat 85-95% van de elektrische rolstoelen binnen het kernassortiment wordt 

geleverd.  

 

52. In de overige situaties geldt dat de indicatiestelling van de eindgebruiker zodanig is dat 

nagenoeg niet kan worden volstaan met een standaard elektrische rolstoel uit het 

kernassortiment van de dealer. De dealer koopt dan een meer gespecialiseerde elektrische 

rolstoel of een op maat gemaakte elektrische rolstoel (hierna: high-end elektrische rolstoel) in.  

 

53. Partijen, concurrenten en afnemers geven aan dat er geen algemeen geaccepteerde 

definitie van een high-end elektrische rolstoel bestaat. Er is sprake van een glijdende schaal ten 

aanzien van het functionaliteitsniveau van een standaard uitvoering naar een elektrische rolstoel 

met enkele opties naar een op maat gemaakte elektrische rolstoel met speciale, individuele 

aanpassingen.12 Deze schaal behelst een breed spectrum van verschillende typen elektrische 

rolstoelen aangepast aan de specifieke mobiliteitsbehoefte van iedere individuele eindgebruiker. 

 

                                                           
11 Bij een inschrijving op een aanbesteding moeten dealers voor elk mobiliteitshulpmiddel een beperkt aantal merken en 

modellen aanbieden. Dit noemt men het kernassortiment.  
12 Denk bijvoorbeeld aan speciale besturingsapparatuur of omgevingsspecifieke bedieningspanelen. 
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54. Verder geldt dat een producent technisch gezien in staat is om alle typen elektrische 

rolstoelen te produceren. De basis van een elektrische rolstoel is steeds hetzelfde en daar zijn 

vervolgens allerlei aanpassingen op mogelijk.  

 

55. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er op basis van vraag- en 

aanbodsubstitutie geen scherpe en duidelijke grens is te bepalen tussen de verschillende typen 

elektrische rolstoelen. Derhalve zal in het hierna volgende worden uitgegaan van één markt voor 

de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen. 

 

V.4.4 Conclusie ten aanzien van de relevante productmarkt 

 

56. In het hiernavolgende wordt uitgegaan van een aparte markt voor de productie en 

verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen, waartoe herverstrekte elektrische rolstoelen, 

handbewogen rolstoelen en scootmobielen niet behoren.  

 

V.5 Afbakening van de relevante geografische markt 

 

57. In besluit in de meldingsfase is uitgegaan van een nationale markt voor de productie en 

verkoop van elektrische rolstoelen. 

 

V.5.1 Standpunt van partijen 

 

58. Partijen zijn van mening dat de Raad zijn conclusie met betrekking tot de relevante 

geografische markt opnieuw in overweging dient te nemen, of tenminste rekening dient te 

houden met de mogelijkheid van dealers om elektrische rolstoelen te importeren. Partijen geven 

aan dat verschillen tussen de vergoedingssystemen in de verschillende landen geen effect hebben 

op het productie- of verkoopproces van elektrische rolstoelen. Verder geven partijen aan dat enkel 

een EU-certificaat is vereist om toe te treden tot de Nederlandse markt voor de productie en 

verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen. Bovendien is een lokale montage- of productiefabriek 

niet noodzakelijk om actief te worden in Nederland. Voorts geven partijen aan dat de voorkeur 

van dealers om alleen in Nederland in te kopen niet uitsluit dat dealers bij een prijsverhoging in 

Nederland wel zouden gaan importeren. 

 

V.5.2 Beoordeling 

 

59. Een belangrijke aanwijzing voor een nationale geografische markt is de aanwezigheid van 

nationale voorkeuren. Uit het onderzoek in de meldingsfase is reeds gebleken dat dealers de 

voorkeur hebben om elektrische rolstoelen in te kopen bij in Nederland gevestigde aanbieders.  
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60. Deze voorkeur vertaalt zich in het feit dat elektrische rolstoelen (vrijwel) uitsluitend 

gekocht worden van deze in Nederland gevestigde aanbieders gelet op het belang dat dealers 

hechten aan betrouwbare levertijden en service. 13 Import door dealers is derhalve vrijwel non-

existent. De afwezigheid van betekenisvolle import is een andere belangrijke aanwijzing voor een 

nationale geografische markt.  

 

61. Een reden die in het onderzoek door dealers wordt gegeven voor de afwezigheid van 

import is dat het importeren van elektrische rolstoelen leidt tot extra aanpassingen. Hierbij speelt 

een rol dat dealers vaak pas een elektrische rolstoel inkopen bij een producent als zij een 

aanvraag hebben ontvangen van een afnemer.14 Bij de productie van elektrische rolstoelen wordt 

al rekening gehouden met de nationale vereisten zoals de plaats van de verlichting en de 

maximale snelheid.  

 

62. Hoewel een lokale montage- of productiefaciliteit niet noodzakelijk is om actief te 

worden in Nederland,15 is een plaatselijke aanwezigheid dat blijkens het marktonderzoek wel. Uit 

het marktonderzoek is gebleken dat (vrijwel) alle aankopen van elektrische rolstoelen gedaan 

worden bij in Nederland gevestigde aanbieders. Alle aanbieders die in Nederland actief zijn, 

hebben een lokale aanwezigheid. Gelet op het voorgaande is het niet aannemelijk dat dealers bij 

een prijsstijging van elektrische rolstoelen in Nederland in voldoende mate zullen overstappen op 

aanbieders die niet in Nederland gevestigd zijn. 

 

V.5.3 Conclusie ten aanzien van de relevante geografische productmarkt 

 

63. In het vervolg van dit besluit wordt uitgegaan van een nationale markt voor de productie 

en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen. 

 

V.6 Beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie 

 

V.6.1 Standpunt van partijen 

 

64. Partijen stellen dat de markt voor de verkoop van elektrische rolstoelen in Nederland 

zeer concurrerend is en naar verwachting in de toekomst nog meer concurrerend zal worden. 

Daarnaast zijn partijen van mening dat hun gezamenlijke marktaandeel, ongeacht hoe groot dit 

                                                           
13

 Rapportage Blauw Research, p. 19 en onderzoek NMa. 
14

 Rapportage Blauw Research, p. 14. 

15
 Aanbieders assembleren, met uitzondering van Handicare, de elektrische rolstoelen buiten Nederland. De producent 

transporteert de geproduceerde elektrische rolstoel vervolgens naar een lokale vestiging in Nederland waar de laatste 

aanpassingen verricht worden. Daarna wordt de elektrische rolstoel geleverd aan de dealer. 
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exact is, in dit specifieke geval geen goede indicatie is van de marktmacht van partijen. Partijen 

hebben hiervoor meerdere argumenten aangedragen.  

 

65. Verder zijn partijen van mening dat er sprake is van compenserende afnemersmacht van 

dealers. De mogelijkheid en prikkel voor dealers van elektrische rolstoelen om over te stappen op 

alternatieve leveranciers dan wel zelf meer te gaan herverstrekken, is volgens partijen voldoende 

het prijsgedrag van partijen na implementatie van de concentratie te disciplineren. Er zou sprake 

zijn van felle concurrentie op dealerniveau, vanwege het bestaan van aanbestedingen voor de 

levering van elektrische rolstoelen, welke zou doorwerken op het bovenliggend niveau waarop 

partijen actief zijn. 

 

66. Het feit dat dealers raamovereenkomsten aangaan met minstens vier of vijf producenten 

stelt hen in staat om op elk gewenst moment van de ene naar de andere producent over te 

stappen voor hun afname van elektrische rolstoelen. Onder deze andere producenten bevindt 

zich een aantal grote internationale spelers, die op elk gewenst moment hun leveringen van 

elektrische rolstoelen met verschillende functionaliteiten kunnen uitbreiden. Partijen geven aan 

dat er geen capaciteitsproblemen zijn, noch dat er overstapdrempels bestaan op grond van 

verschillen tussen producenten in productkwaliteit en serviceniveau. Ook geven partijen aan dat 

er ondernemingen zijn die op afzienbare termijn kunnen toetreden tot de markt voor productie 

en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen in Nederland.  

 

67. Ten aanzien van de mogelijkheid voor dealers om zelf meer elektrische rolstoelen te 

herverstrekken stellen partijen dat het gebruik van herverstrekte elektrische rolstoelen de 

afgelopen tijd is toegenomen en dat deze concurrentiedruk uitoefenen op nieuwe elektrische 

rolstoelen. In punten 44 tot en met 48 is echter reeds geconcludeerd dat verdere herverstrekking 

de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen niet duurzaam disciplineert. Op dit 

punt wordt in het vervolg van het besluit daarom niet nader ingegaan.  

 

68. Tenslotte is er volgens partijen sprake van differentiatie tussen de elektrische rolstoelen 

van Handicare enerzijds en die van Permobil anderzijds, waardoor deze ondernemingen geen 

nabije concurrenten van elkaar zijn. Permobil is met name actief in het high-end segment. Het 

high-end segment bevat de verkoop van elektrische rolstoelen voor individuele eindgebruikers met 

hoge eisen. 

 

V.6.2 Beoordeling 

 

69. Aangezien er geen openbare gegevens bekend zijn omtrent de omvang van de markt 

voor de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen in Nederland heeft de NMa bij 

nagenoeg alle producenten die in Nederland actief zijn de verkoopgegevens opgevraagd over de 

periode 2005 – 2009. Op basis hiervan blijkt dat partijen op het gebied van de productie en 
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verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen de twee grootste spelers zijn. In tabel 1 zijn de 

marktaandelen van partijen weergegeven over de periode 2005 tot en met 2009.16 Het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen is gegroeid van [70–80]% in 2005 naar [80–90]% in 

2009. Verder hebben alle concurrenten van partijen een marktaandeel in 2009 van minder dan 

10%.  

 

Handicare [60–70]% [60–70]% [50–60]% [60–70]% [50–60]% 

Permobil [10–20]% [10–20]%% [20–30]% [20–30]% [20–30]% 

Gezamenlijk [70–80]% [80–90]% [70–80]% [80–90]% [80–90]% 

Marktomvang (in aantal) 2.180 2.440 3.504 3.498 3.333 

      

HHI 6.184 6.735 6.395 7.026 7.220 

Delta HHI […] […] […] […] […] 

 

70. Op basis van deze marktaandelen is het zeer aannemelijk dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. 

Bovendien overschrijden het HHI-niveau en de verandering daarvan in zeer aanzienlijke mate het 

niveau waaronder de Europese Commissie mededingingsbezwaren onwaarschijnlijk acht.17 In het 

hierna volgende zal vervolgens worden ingegaan op (i) de concurrentiedruk van de bestaande 

concurrenten, en (ii) de mate waarin dealers compenserende afnemersmacht hebben en daarmee 

een disciplinerende werking hebben op het gedrag van partijen. 

 

V.6.2.1 Concurrentiedruk 

 

71. In Nederland zijn naast partijen andere producenten van elektrische rolstoelen actief, 

waarvan Sunrise (marktaandeel [5 – 10]%) en Invacare (marktaandeel [0 – 5%]) de grootste zijn. 

Beide zijn Amerikaanse ondernemingen die in geheel Europa actief zijn. In Nederland zijn hun 

activiteiten zeer beperkt. In de afgelopen jaren zijn ze nauwelijks in staat geweest markaandeel te 

veroveren op partijen. Voorts blijkt uit het kwantitatieve onderzoek onder dealers dat partijen 

                                                           
16 De cijfers voor 2008 en 2009 wijken enigszins af van de cijfers zoals genoemd in het besluit van de NMa van 19 

augustus 2010. Een aantal bevraagde concurrenten alsmede partijen hebben in het onderzoek van de NMa in de 

vergunningsfase hun verkoopaantallen voor 2008 en 2009 (neerwaarts) bijgesteld. 
17 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle 

op concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03), punten 19 tot en met 21 (hierna: Richtsnoeren Horizontale fusies). 

De Europese Commissie acht mededingingsproblemen niet aannemelijk indien (i) de HHI na de concentratie minder dan 

1.000 bedraagt, (ii) de HHI na de concentratie tussen de 1.000 en de 2.000 bedraagt met een delta HHI van minder dan 

250 of (iii) de HHI na de concentratie meer dan 2.000 bedraagt met een delta HHI van minder dan 150. 



Openbare Versie 

19                                            Openbare Versie 

aanzienlijk beter scoren op de aspecten ‘levensduur (kwaliteit)’ en ‘betrouwbaarheid van de 

levertijden’ dan hun twee grootste concurrenten, Sunrise en Invacare.18 Deze twee aspecten zijn 

volgens bevraagde dealers zeer belangrijke aspecten met betrekking tot de inkoop van elektrische 

rolstoelen.19  

 

72. De overige concurrenten, zoals bijvoorbeeld Ottobock, Meyra, ETAC of Pride zijn nog 

kleiner van omvang. Hun focus ligt vaak op andere mobiliteitshulpmiddelen, zoals 

scootmobielen of handbewogen rolstoelen. 

 

73. Handicare is de marktleider in Nederland voor de levering van elektrische rolstoelen. 

Handicare levert zowel elektrische rolstoelen in het kernassortiment als high-end elektrische 

rolstoelen. De adviesbureaus en dealers geven aan dat naast de elektrische rolstoelen van 

Handicare ook Sunrise en Invacare en tevens (in mindere mate) Permobil meestal in het 

kernassortiment zijn opgenomen, maar dat binnen dit kernassortiment dealers vaak kiezen voor 

de elektrische rolstoelen van Handicare. 20 Handicare levert volgens de bevraagde adviesbureaus 

en dealers een kwalitatief goed product tegen een redelijke prijs, dat bovendien goed is te 

herverstrekken. 

 

74. Permobil profileert zich in de markt als een gespecialiseerd bedrijf dat met name goed is 

in het leveren van high-end elektrische rolstoelen. Permobil is in Nederland marktleider in het 

high-end segment van de elektrische rolstoelenmarkt. De bevraagde dealers en adviesbureaus 

geven aan dat zij voor leveringen buiten het kernassortiment vaak kiezen voor elektrische 

rolstoelen van Permobil, gevolgd door Handicare. 21 Permobil heeft volgens deze marktpartijen 

veel kennis van zaken en een goede service. Permobil levert sinds 2007 ook standaard elektrische 

rolstoelen. Mede als gevolg daarvan is haar totale afzet van elektrische rolstoelen sterk gestegen.  

 

75. Handicare en Permobil leveren derhalve beide het gehele productassortiment van 

elektrische rolstoelen. De positie van partijen is op het gebied van de productie en verkoop van 

nieuwe elektrische rolstoelen bovendien aanzienlijk groter dan de positie van concurrenten. Op 

basis van hun assortiment, hun marktaandeel en de waardering van dealers kunnen zij worden 

aangemerkt als elkaars meest nabije concurrenten in Nederland. De afgelopen jaren is hun 

marktaandeel op deze markt verder toegenomen van [70-80]% in 2005 naar [80-90]% in 2009. Er 

is een zeer beperkte concurrentiedruk van andere aanbieders.  

                                                           
18 Rapportage Blauw Research, p. 21. 
19 Rapportage Blauw Research, p. 19. 
20 Rapportage Blauw Research, p. 26. 
21 Rapportage Blauw Research, p. 28. 
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V.6.2.2 Beperkte compenserende afnemersmacht van dealers  

 

76. Concurrentiedruk wordt niet alleen uitgeoefend door andere aanbieders, maar kan ook 

uitgaan van afnemers, in de vorm van afnemersmacht. In de Richtsnoeren horizontale fusies 

merkt de Commissie op dat zelfs ondernemingen met zeer grote marktaandelen na een 

concentratie wellicht niet in staat zijn de daadwerkelijke mededinging op significante wijze te 

belemmeren en zich met name onafhankelijk op te stellen ten opzichte van afnemers wanneer 

deze over afnemersmacht beschikken. In deze context moet compenserende afnemersmacht 

worden begrepen als de sterke onderhandelingspositie van de afnemer in de commerciële 

onderhandelingen met de verkoper welke hij te danken heeft aan zijn omvang, zijn commerciële 

betekenis voor de partijen en zijn vermogen om over te schakelen op andere leveranciers.  

 

77. De inkoop van elektrische rolstoelen door dealers is in Nederland geconcentreerd. De 

zeven grootste dealers vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer 80% van de totale vraag naar 

elektrische rolstoelen in Nederland. Harting Bank en Welzorg zijn daarbij de twee grootste 

dealers, samen goed voor ongeveer 50%. De Raad heeft daarom onderzocht in hoeverre deze 

dealers in een positie verkeren om tegenwicht te bieden tegen de toegenomen marktmacht van 

partijen. Afnemersmacht kan zich in de onderhavige zaak uiten in (i) het overschakelen naar 

andere leveranciers, (ii) het geloofwaardig dreigen met verticale integratie of het ondersteunen van 

toetreding op de markt voor productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen of (iii) het weigeren 

andere producten van partijen te kopen. In de punten 78 tot en met 89 worden deze elementen 

nader besproken.  

 

Overschakelen op alternatieve leveranciers onvoldoende mogelijk  

 

78. Het bestaan van afnemersmacht is met name afhankelijk van de aanwezigheid van 

geloofwaardige alternatieven voor afnemers. Gelet op het zeer hoge marktaandeel van partijen in 

Nederland, is het niet aannemelijk dat de huidige concurrenten een dergelijk alternatief vormen. 

In Nederland zijn naast partijen andere producenten van elektrische rolstoelen actief, waarvan 

Sunrise en Invacare de grootste zijn (zie punt 71). De afzet van deze concurrenten op het gebied 

van elektrische rolstoelen in Nederland is echter in verhouding tot de afzet van partijen zeer 

beperkt ondanks dat de meeste concurrenten al meer dan vijf jaar actief zijn in Nederland (zie 

punt 71). De afzet van één van deze twee grootste concurrenten is de afgelopen vijf jaar zelfs 

aanzienlijk afgenomen. 

 

79. Verder leveren niet alle concurrenten een compleet assortiment aan elektrische 

rolstoelen zoals partijen dat wel doen. Bepaalde concurrenten leveren voornamelijk elektrische 

rolstoelen voor een specifiek segment van de markt, zoals Huka (elektrische rolstoelen voor 
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kinderen), Van Os Medical (relatief eenvoudige elektrische rolstoelen) en Etac (relatief 

hoogwaardige elektrische rolstoelen). 

  

80. Hoewel Sunrise en Invacare wel een vergelijkbaar assortiment hebben als partijen is het 

niet waarschijnlijk dat dealers zullen overschakelen naar deze aanbieders. Zoals in punt 71 is 

opgemerkt blijkt uit het kwantitatieve onderzoek onder dealers dat Sunrise en Invacare zodanig 

slechter scoren op zeer belangrijke aspecten met betrekking tot de inkoop van nieuwe elektrische 

rolstoelen dat dealers hen niet in voldoende mate als reële alternatieven zien voor partijen. 

 

81. Gezien het bovenstaande kan niet geconcludeerd worden dat er voldoende 

concurrentiedruk uitgaat van de mogelijkheid van dealers om over te schakelen op alternatieve 

leveranciers van elektrische rolstoelen. 

 

Dreigen met verticale integratie of ondersteunen toetreding biedt onvoldoende concurrentiedruk 

 

82. In theorie is een andere potentiële uitwijkmogelijkheid verticale integratie door afnemers. 

Van alle dealers die in Nederland actief zijn, is alleen Meyra verticaal geïntegreerd. Deze 

onderneming oefent enerzijds activiteiten uit als producent van elektrische rolstoelen en 

anderzijds als dealer van elektrische rolstoelen. Deze onderneming is naast Nederland in een 

groot aantal andere landen actief. Het onderzoek in de vergunningsfase heeft geen aanwijzingen 

opgeleverd dat andere dealers voornemens zijn om actief te worden als producent van elektrische 

rolstoelen. Sterker nog, één van de grootste dealers heeft onlangs haar productieactiviteiten 

verkocht aan Handicare.22 Het is daarom niet aannemelijk dat dealers in reactie op een 

prijsstijging van elektrische rolstoelen in Nederland geloofwaardig kunnen dreigen om verticaal te 

integreren.  

 

83. Hoewel verticale integratie door een dealer niet aannemelijk is, zou een dealer toetreding 

op de markt voor productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen kunnen ondersteunen 

in reactie op een prijsverhoging van partijen. Partijen noemen in dit kader een 

exclusiviteitscontract tussen Welzorg en Pride op het gebied van scootmobielen als recent 

voorbeeld. Het onderzoek in de vergunningsfase heeft echter geen aanwijzingen opgeleverd dat 

dealers toetreding kunnen ondersteunen op het gebied van elektrische rolstoelen. Zelfs al zouden 

de relatief grote dealers in Nederland deze vorm van afnemersmacht toepassen, dan is het 

onwaarschijnlijk dat dit voldoende is om een potentiële toetreder rendabel te laten opereren. De 

omvang van de markt voor de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen in 

Nederland is immers relatief klein, namelijk circa EUR 20 miljoen. Verder kan worden opgemerkt 

dat vrijwel alle producenten van elektrische rolstoelen al in Nederland actief zijn. 

 

                                                           
22 Zie het persbericht van Harting-Bank van 30 juni 2009, Handicare neemt Ligtvoet Products over. 
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84. Gezien het bovenstaande kan niet geconcludeerd worden dat er voldoende 

concurrentiedruk uitgaat van de dreiging van dealers om verticaal te integreren of om toetreding 

te ondersteunen. 

 

Het weigeren andere producten van partijen te kopen  

 

85. Vrijwel alle producenten leveren meerdere mobiliteitshulpmiddelen aan dealers. Dealers 

zouden in theorie kunnen dreigen om andere mobiliteitshulpmiddelen niet meer bij Handicare in 

te kopen in reactie op een prijsverhoging van elektrische rolstoelen door partijen. Handicare is op 

het gebied van handbewogen rolstoelen en scootmobielen een minder belangrijke speler dan op 

het gebied van elektrische rolstoelen. Permobil produceert en verkoopt uitsluitend elektrische 

rolstoelen.  

 

86. Het aandeel van elektrische rolstoelen binnen het totale aanbod van 

mobiliteitsproducten van partijen neemt als gevolg van de voorgenomen concentratie toe. 

Hierdoor vermindert de mogelijkheid voor dealers om mogelijke afnemersmacht uit te oefenen 

op partijen. Om voldoende concurrentiedruk te blijven doen uitgaan van het weigeren om andere 

mobiliteitsproducten in te kopen zouden dealers na de voorgenomen concentratie een 

aanzienlijker deel van hun inkoop bij Handicare moeten weigeren. 

 

87. Zelfs als relatief grote dealers een zekere mate van onderhandelingsmacht ontlenen aan 

hun grote omvang of een specifieke inkoopstrategie, dan is er geen algemeen overtuigende reden 

waarom andere dealers ook positief worden beïnvloed. Partijen hoeven kleinere dealers geen 

vergelijkbare kortingen te verlenen zoals die aangeboden worden aan grote dealers om te 

verhinderen dat deze overschakelen.  

 

88. Als laatste kan worden opgemerkt dat alle dealers voor de huidige contracten met hun 

afnemers gebonden zijn aan een kernassortiment scootmobielen en handbewogen rolstoelen. De 

dealers kunnen daardoor alleen dreigen over te stappen naar andere merken en modellen binnen 

het kernassortiment, en niet daarbuiten. Een dealer die weigert om bij Handicare andere 

mobiliteitshulpmiddelen in te kopen, heeft dus een beperkt aantal uitwijkmogelijkheden binnen 

de huidige contracten. 

 

89. Op basis van het onderzoek in de vergunningsfase wordt geconcludeerd dat de 

mogelijkheden van dealers om te weigeren andere producten bij partijen in te kopen beperkt zijn 

en dat eventuele effecten onvoldoende concurrentiedruk opleveren.  
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V.6.3 Conclusie ten aanzien van de gevolgen van de voorgenomen concentratie 

 

90. Partijen verkrijgen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk marktaandeel van 

[80-90]% op het gebied van de productie en verkoop van nieuwe elektrische rolstoelen in 

Nederland (punt 69). Verder is in de punten 71 tot en met 89 beschreven dat het onderzoek in de 

vergunningsfase geen overtuigende factoren heeft opgeleverd die de sterke positie van partijen 

kunnen relativeren. Dit heeft tot gevolg dat door de voorgenomen concentratie de mededinging 

significant zal worden belemmerd. 

 

VI VOORSTEL VOOR EEN VERGUNNING ONDER VOORSCHRIFTEN OF 

BEPERKINGEN 

 

VI.1 Inleiding 

 

91. In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de voorgenomen concentratie leidt 

tot een significante belemmering van de mededinging. Dit hoofdstuk gaat in op het 

voorstel van partijen om de geconstateerde mededingingsrechtelijke bezwaren weg te 

nemen.  

 

92. Nordic Capital heeft op 26 november 2010 een voorstel ingediend om daarmee 

tegemoet te komen aan de in de punt 90 genoemde mededingingsrechtelijke bezwaren als 

gevolg van de voorgenomen concentratie op de markt voor de productie en verkoop van 

nieuwe elektrische rolstoelen. Dit voorstel is vervolgens onderworpen aan een markttest. 

De uitkomst van deze markttest heeft ertoe geleid dat Nordic Capital de nodige 

wijzigingen in het voorstel heeft aangebracht nu de mededingingsrechtelijke bezwaren niet 

met zekerheid werden weggenomen. Op 7 december 2010 heeft Nordic Capital het 

definitieve voorstel ingediend om de door de NMa geconstateerde 

mededingingsrechtelijke bezwaren weg te nemen (hierna: het remedievoorstel). Dit 

voorstel is als bijlage 1 aan dit besluit gehecht en vormt een integraal onderdeel van het 

besluit en de aan dit besluit verbonden beperkingen en voorschriften. 

 

93. Nordic Capital is van mening dat, voor zover de voorgenomen concentratie tot 

een significante belemmering van de mededinging zou leiden, met de afstoting van de 

productie en verkoop van drie elektrische rolstoelmodellen van Handicare, inclusief 

bijbehorende activiteiten en gerelateerde rechten, voor zover deze niet zijn uitgezonderd, 

de door de NMa geconstateerde significante belemmering van de mededinging wordt 

weggenomen. Om een vergunning te verkrijgen voor de voorgenomen concentratie, is 

Nordic Capital bereid deze afstoting te concretiseren door de hieronder beschreven 

beperkingen en voorschriften. 
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94. Hierna zullen achtereenvolgens de inhoud van het remedievoorstel en de 

beoordeling daarvan aan de orde komen. 

 

VI.2 Inhoud voorstel van Nordic Capital 

 

95. Handicare zal de productie, verkoop en distributie van drie van haar elektrische 

rolstoelmodellen, Beatle, Alex en Ibis XP, en onderdelen daarvan, inclusief bijbehorende 

activiteiten op onder meer het gebied van onderhoud, aanpassingen, R&D en intellectuele 

eigendomsrechten, voor zover niet uitgezonderd, afstoten (hierna: af te stoten 

bedrijfsonderdeel). Het af te stoten bedrijfsonderdeel zal worden ondergebracht in een op 

te richten vennootschap, waarvan de aandelen binnen een termijn van […] maanden na het 

onderhavige besluit door Nordic Capital dienen te worden verkocht aan een 

onafhankelijke, door de NMa goedgekeurde, derde. 

 

96. Indien Nordic Capital niet binnen […] maanden na de datum van het besluit 

overeenstemming heeft kunnen bereiken met een koper, of indien de NMa aan het einde 

van deze termijn de voorgestelde koper heeft afgewezen, zal Nordic Capital de verkoop 

van het af te stoten bedrijfsonderdeel overdragen aan een onafhankelijke, door de NMa 

goedgekeurde derde. Nordic Capital zal hiertoe een door de NMa vooraf schriftelijk 

goedgekeurde onafhankelijke trustee (hierna: de verkooptrustee) aanstellen. Deze 

verkooptrustee krijgt de opdracht, alsmede het mandaat om het af te stoten 

bedrijfsonderdeel binnen een periode van maximaal […] maanden tegen elke prijs te 

verkopen op voorwaarde dat de NMa de koper en de definitieve koopovereenkomst met 

deze koper zal goedkeuren. De verkooptrustee zal de NMa in de verlengde termijn voor de 

afstoting (of op verzoek van de NMa) een uitgebreide maandelijkse schriftelijke rapportage 

(in het Nederlands) over de voortgang van de het afstotingsproces toezenden. Dergelijke 

rapportages zullen binnen 15 dagen na het einde van iedere maand, tegelijkertijd met een 

niet-vertrouwelijke versie aan Nordic Capital, aan de NMa worden verzonden.  

 

97. Nordic Capital zal in de onderhavige zaak een onafhankelijke gevolmachtigde 

(hierna: de monitoring trustee), alsmede een ontwerp van een mandaat en werkplan voor 

de monitoring trustee ter goedkeuring aan de NMa voorleggen. Ter uitvoering van punt 52 

van de Richtsnoeren Remedies 200723 dient de monitoring trustee volgens het voorstel van 

Nordic Capital de volgende taken uit te voeren: 

 

                                                           
23 Richtsnoeren Remedies zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op 21 

september 2007 (hierna: Richtsnoeren Remedies). 
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̇ In zijn eerste rapport aan de NMa een gedetailleerd werkplan voorstellen, waarin 

(in het Nederlands) is beschreven hoe hij voornemens is de naleving te verzekeren van 

de verplichtingen aangehecht aan het onderhavige besluit van de NMa; 

̇ Toezicht houden op het management van het af te stoten bedrijfsonderdeel 

teneinde de blijvende economische levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het 

concurrerend vermogen te garanderen en toezicht te houden op de naleving het 

ingediende remedievoorstel door Nordic Capital; door: 

a. Toezicht te houden op het behoud van de economische levensvatbaarheid, 

de verkoopbaarheid en het concurrerende vermogen van het door Nordic 

Capital af te stoten bedrijfsonderdeel; 

b. Toezicht te houden op de splitsing van de activa en de toewijzing van het 

personeel tussen het af te stoten bedrijfsonderdeel en Handicare; 

̇ Zulke maatregelen aan Nordic Capital voorstellen die de monitoring trustee 

noodzakelijk acht voor de naleving van het door Nordic Capital ingediende 

remedievoorstel, in het bijzonder de handhaving van de volledige economische 

levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het concurrerend vermogen van het af te 

stoten bedrijfsonderdeel; 

̇ De voortgang van het afstotingsproces in de gaten houden en beoordelen en 

controleren dat, onafhankelijk van de fase van de afstoting, (i) de koper voldoende 

informatie ontvangt over het af te stoten bedrijfsonderdeel en het personeel, in het 

bijzonder door de documentatie in de dataroom na te gaan, indien beschikbaar, het 

information memorandum en het due diligence proces, en (ii) de koper redelijke toegang 

krijgt tot het personeel van het af te stoten bedrijfsonderdeel; 

̇ De NMa binnen 15 dagen na het einde van iedere maand en voor het eerst op de 

laatste dag van de eerste volledige kalendermaand na de datum van het onderhavige 

besluit van de NMa, een schriftelijke Nederlandse rapportage toezenden, met een 

gelijktijdige, niet-vertrouwelijke versie aan Nordic Capital. De rapportage dient betrekking 

te hebben op het functioneren en het beheer van het af te stoten bedrijfsonderdeel, zodat 

de NMa kan beoordelen of het af te stoten bedrijfsonderdeel in overeenstemming met 

het remedievoorstel wordt gehouden, en op de voortgang van het afstotingsproces 

evenals de ontwikkelingen met betrekking tot een koper. Naast deze rapportages dient 

de monitoring trustee de NMa onmiddellijk schriftelijk te rapporteren - en tegelijkertijd 

een niet-vertrouwelijke kopie aan Nordic Capital te zenden - indien hij op redelijke 

gronden concludeert dat Nordic Capital het remedievoorstel niet naleeft; 
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̇ Binnen een week na de ontvangst van het gedocumenteerde voorstel voor een 

mandaat en werkplan voor de monitoring trustee en rekening houdend met de koper een 

gemotiveerd verslag toezenden met betrekking tot de vraag, indien relevant, of de 

verkoop van het af te stoten bedrijfsonderdeel zonder een of meerdere activa of zonder al 

het personeel, de levensvatbaarheid van het af te stoten bedrijfsonderdeel na de verkoop 

aantast; 

̇ Binnen een week na de afstoting de NMa een gemotiveerd verslag toezenden 

met betrekking tot de vraag of het af te stoten bedrijfsonderdeel in overeenstemming 

met het remedievoorstel is verkocht. 

98. Bij het selecteren van de monitoring trustee zal op grond van de Richtsnoeren 

Remedies rekening worden gehouden met de volgende criteria: 

 

̇ de trustee dient een te goeder naam en faam bekend staande deskundige te zijn 

en is gewoonlijk, afhankelijk van de specifieke taken, een zakenbank, een 

managementadviesbureau, een accountantskantoor of een vergelijkbare instelling. De 

trustee dient te beschikken over ruime accounting expertise en industriekennis en ruime 

ervaring te hebben op het gebied van business-, informatie- en personeelsmanagement; 

̇ de trustee dient onafhankelijk te zijn van partijen; 

̇ de trustee dient voor de uitoefening van zijn taak over de benodigde 

vakbekwaamheid te beschikken; en 

̇ de trustee dient geen strijdige belangen te hebben. 

99. De kosten die verbonden zijn aan de benoeming van de monitoring trustee en de 

verkooptrustee en aan alle diensten die zij in het kader van de uitoefening van hun taken 

hebben verricht, worden door Nordic Capital gedragen. De vergoeding die met de trustees 

wordt afgesproken, zal geen afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid en de daadwerkelijke 

uitoefening van hun mandaat. 

 

Instandhouding af te stoten bedrijfsonderdeel tijdens de interimperiode 

100. Nordic Capital zal in de periode tussen het onderhavige besluit van de NMa en de 

daadwerkelijke overdracht van het af te stoten bedrijfsonderdeel aan een derde (hierna: de 

interimperiode) de levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het concurrentievermogen 

van het af te stoten bedrijfsonderdeel waarborgen. Nordic Capital zal een manager (hierna: 

hold separate manager) aanstellen die het af te stoten bedrijfsonderdeel tijdens de 

interimperiode zal leiden. De hold separate manager zal over relevante ervaring en 
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deskundigheid beschikken. Ook de kosten die zijn verbonden aan de benoeming van de 

hold separate manager worden door Nordic Capital gedragen. 

 

101. Zolang het af te stoten bedrijfsonderdeel nog niet is overgedragen aan een 

onafhankelijke, door de NMa goedgekeurde koper zullen de monitoring trustee en de hold 

separate manager belast zijn met het toezicht op de nakoming door Nordic Capital van 

onderstaande verplichtingen. Nordic Capital verbindt zich ten aanzien van het af stoten 

bedrijfsonderdeel tijdens de interimperiode om: 

 

̇ de huidige klantenbasis van het af te stoten bedrijfsonderdeel in stand te 

houden; 

̇ niet te handelen op een manier die een nadelige impact kan hebben op de 

waarden, het management of het concurrentievermogen van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel of op een wijze die de aard of reikwijdte van de activiteiten, of de 

industriële of commerciële strategie of het beleggingsbeleid van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel kan veranderen; 

̇ alle benodigde financiering beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het 

af te stoten bedrijfsonderdeel, gebaseerd op de (voortzetting van de) bestaande 

bedrijfsplannen; 

̇ gedurende […] jaar na de verkoop van de aandelen in het af te stoten 

bedrijfsonderdeel geen personeel te werven bij het af te stoten bedrijfsonderdeel of aan 

te nemen van het af te stoten bedrijfsonderdeel. 

Structurele effect van de afstoting 

102. Nordic Capital zal gedurende tien jaar na de datum van het onderhavige besluit, 

geen direct of indirect belang verwerven in het geheel of een gedeelte van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel.  

 

VI.3 Beoordeling van het remedievoorstel 

 

103. Het is voor de beoordeling van het door Nordic Capital ingediende 

remedievoorstel van belang vast te stellen of de afstoting voldoende tegemoet komt aan 

de in de punt 90 geconstateerde mededingingsrechtelijke bezwaren als gevolg van de 

onderhavige concentratie op de markt voor de productie en verkoop van nieuwe 

elektrische rolstoelen. 
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104. De afstoting is in lijn met het door de Raad geformuleerde beleid zoals dat is 

neergelegd in de Richtsnoeren Remedies. De Raad acht het, gelet op het onderzoek en 

naar aanleiding van de gegevens die door partijen zijn aangeleverd, alsmede de 

mondelinge contacten met partijen en de uitkomsten van de markttest aannemelijk dat het 

door Nordic Capital op 7 december 2010 ingediende remedievoorstel leidt tot de conclusie 

dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijfsonderdeel dat daadwerkelijk, effectief en 

duurzaam zal concurreren op de markt.  

 

105. In het remedievoorstel van 26 november 2010 dat onderworpen is aan de 

markttest was opgenomen dat door Handicare naast de modellen Beatle en Ibis XP, nog 

acht andere modellen24 elektrische rolstoelen zouden worden afgestoten. Diverse 

marktpartijen hebben aangegeven dat deze acht modellen zich aan het einde van hun 

levenscyclus zouden bevinden, waardoor het af te stoten bedrijfsonderdeel niet 

levensvatbaar zou zijn. Als gevolg van deze reacties zijn deze acht modellen in het 

remedievoorstel vervangen door het in 2009 geïntroduceerde, en in afzet sterk groeiende, 

model Alex van Handicare. De relevante bezwaren die door marktpartijen zijn geuit zijn 

ondervangen door het voorstel dat partijen hebben ingediend na de markttest. 

 

106. Als gevolg van het door Nordic Capital ingediende remedievoorstel neemt het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen door de concentratie af. Het remedievoorstel leidt 

er toe dat een aanzienlijk deel van de afzet van Handicare wordt afgestoten door verkoop 

aan een onafhankelijke koper. Zoals aangegeven in de punten 71 tot en met 75 blijkt uit 

onderzoek onder dealers, concurrenten en adviesbureaus dat Permobil en Handicare 

elkaars meest nabije concurrent zijn op de markt voor de productie en verkoop van nieuwe 

elektrische rolstoelen. Het remedievoorstel heeft als gevolg dat de afzet van elektrische 

rolstoelen geproduceerd en verkocht door Handicare zal afnemen met circa [20-30]%. 

Hierdoor zal het marktaandeel van Nordic Capital nagenoeg gelijk zijn aan het 

marktaandeel van Handicare vóór de concentratie. 

 

VI.4 Conclusie ten aanzien van het remedievoorstel 

 

107. Gelet op het voorgaande acht de Raad het voldoende aannemelijk dat het 

remedievoorstel tot gevolg heeft dat de geconstateerde mededingingsrechtelijke bezwaren 

als gevolg van deze concentratie zullen worden weggenomen. 

 

                                                           
24 Het betrof de modellen: Belize, Midway, Capri, Antibes, Atlantic, Pacific, Hippo en Rhino. 
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VII. CONCLUSIE 

 

108. Op grond van het voorgaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De Raad van Bestuur is in 

ongewijzigde vorm, dat wil zeggen indien de vergunning niet zonder beperkingen zou 

worden verleend of aan de vergunning geen voorschriften zouden worden verbonden, van 

oordeel dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal worden belemmerd. 

 

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

Mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt verleend onder de volgende 

beperkingen en waaraan de volgende voorschriften worden verbonden:  

 

̇ Afstoting en verkoop door Nordic Capital binnen […] maanden na het onderhavige 

besluit aan een onafhankelijke door de NMa goed te keuren derde van de productie, 

verkoop en distributie van drie elektrische rolstoelmodellen van Handicare, namelijk de 

Beatle, Alex en Ibis XP, en onderdelen daarvan, inclusief bijbehorende activiteiten op 

onder meer het gebied van onderhoud, aanpassingen, R&D en intellectuele 

eigendomsrechten, voor zover niet uitgezonderd; 

 

̇ Op de afstoting en de verkoop van het af te stoten bedrijfsonderdeel zal worden 

toegezien door een onafhankelijke door de NMa goed te keuren trustee; 

 

̇ Nordic Capital zal in de periode tussen het onderhavige besluit en de daadwerkelijke 

overdracht van het af te stoten bedrijfsonderdeel aan een derde de levensvatbaarheid, 

de verkoopbaarheid en het concurrentievermogen van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel waarborgen; 

 

̇ Nordic Capital verbindt zich ertoe gedurende […] jaar na verkoop van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel niet rechtstreeks te werven onder de door Handicare overgedragen 

medewerkers; 

 

̇ Nordic Capital zal gedurende tien jaar na de datum van het onderhavige besluit, geen 

direct of indirect belang verwerven in het geheel of een gedeelte van het af te stoten 

bedrijfsonderdeel.  
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110. Deze beperkingen en voorschriften zijn in detail uitgewerkt in de aan dit besluit 

gehechte bijlage, die integraal deel uitmaakt van dit besluit. Zij dienen conform het 

bepaalde in deze bijlage te worden uitgevoerd. 

 

Datum: 10 december 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

 

 

 

W.g. F.J.H. Don 

Lid van de Raad van Bestuur 

 

 

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

weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 
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BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT 6900/Nordic Capital - Handicare: REMEDIEVOORSTEL PARTIJEN 

 

In het navolgende wordt het remedievoorstel van partijen van 7 december 2010 weergegeven. 

Deze tekst maakt integraal onderdeel uit van de aan dit besluit verbonden beperkingen en 

voorschriften. 

 

* * * 

 

Hieronder wordt een voorstel gedaan voor een remedie die op voorhand tegemoet komt aan de 

door de NMa gesignaleerde mededingingsbezwaren in zaak 6900/Nordic Capital - Handicare. De 

toelichting bij de bepalingen van dit remedievoorstel en de bijlagen en bijbehorende annexen 

worden geacht integraal onderdeel uit te maken van dit voorstel. 
 
 

INLEIDING EN SAMENVATTING 

 

1. Nordic Capital stelt in dit remedievoorstel de volgende, door de NMa vast te 

stellen voorschriften en beperkingen (samen: de "Voorwaarden") voor teneinde de NMa in 

staat te stellen vergunning te verlenen voor de Voorgenomen Transactie.  

 

2. Elk van deze Voorwaarden wordt voorgesteld onder de voorwaarde dat de NMa 

deze enkel zal aanvaarden, indien de NMa concludeert dat de Voorgenomen Transactie 

resulteert in een significante belemmering van de effectieve mededinging. 

 

3. Handicare B.V. zal de productie-, verkoop- en distributie van de drie (3) volgende 

elektrische rolstoelmodellen (de "Modellen") en onderdelen daarvan, inclusief 

bijbehorende activiteiten op het gebied van onderhoud, aftersales en aanpassingen, 

alsmede de Activa afstoten. Genoemde activiteiten worden gezamenlijk aangeduid als de 

"Onderneming": 

 

Tabel 2 Af te stoten elektrische rolstoelmodellen (“de Modellen”) 
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Model Marktaandeel 

Beatle [5-10]% 

Ibis XP [5-10]% 

Alex [5-10]% 

Totaal [20-30]% 

Bron: Handicare financiële informatie (2009).1  

 

4. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde beschrijving van de Onderneming, inclusief de 

Modellen, de Activa, het Personeel en een voorlopige winst- en verliesrekening.  

 

5. De afstoting van de Onderneming zal leiden tot een daling van het 

gecombineerde marktaandeel van Handicare en Permobil op de relevante markt voor de 

productie en levering van elektrische rolstoelen in Nederland met ongeveer [20-30]%, welk 

percentage ongeveer gelijk is aan het huidige marktaandeel van Permobil op deze markt. 

 

6. De Afstoting wordt gestructureerd als uiteengezet in een concept Letter of Intent 

tussen Nordic Capital en Koper ([…]).  

 

7. Tot het moment van overdracht van de aandelen in Newco aan Koper zal de 

Onderneming van Handicare gescheiden worden gehouden, in overeenstemming met de 

gerelateerde voorwaarden beschreven in Deel C van dit remedievoorstel. Deze gerelateerde 

voorwaarden garanderen tevens de levensvatbaarheid van de Onderneming. 

 

8. Waar in het hiernavolgende wordt gesproken van verplichtingen van Handicare of 

Handicare B.V., zal Nordic Capital ervoor zorg dragen dat deze ondernemingen daaraan 

voldoen. 

 

REMEDIEVOORSTEL 

A. Definities 

 

                                                           
1  Voor de berekening van marktaandelen is het volume van de totale markt gebruikt zoals deze door de NMa in de PvO 

geschat (3.300). Opgemerkt wordt dat sommige Modellen specifiek zijn ontworpen voor bepaalde marktsegmenten. Deze 

marktsegmenten kunnen een klein deel van de relevante markt vormen. De marktaandelen van de relevante Modellen op 

deze marktsegmenten zullen aanzienlijk hoger zijn dan de aandelen die in bovenstaande tabel genoemd worden. 
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9. Ten behoeve van dit remedievoorstel zullen de volgende begrippen de volgende 

betekenis hebben: 

 

Activa de activa genoemd in Bijlage 1 en die onderdeel vormen 

van de Onderneming  

Afstoting de afstoting van de Onderneming door overdracht van de 

aandelen in Newco aan Koper (na overdracht van de 

Onderneming aan Newco) 

Asset Purchase Agreement de overeenkomst betreffende de verkoop van de 

Onderneming aan Newco, waarvan een concept is 

bijgevoegd als […] 

Besluit het NMa-besluit waarbij de NMa een vergunning verleent 

voor de Voorgenomen Transactie, al dan niet onder 

Voorwaarden  

Closing het moment waarop de aandelen in Newco overgedragen 

worden aan de Koper (na de overdracht van de 

Onderneming aan Newco) 

Distributieovereenkomst de distributieovereenkomst tussen Handicare B.V. en 

Newco, waarvan een concept is bijgevoegd als  […] 

Interimperiode de periode tussen de datum van het Besluit en Closing 

Koper de koper van Newco 

Letter of Intent de letter of intent betreffende de verkoop van de 

Onderneming aan Newco en de daaropvolgende verkoop 

en overdracht van de aandelen in Newco aan de Koper, 

waarvan een concept is bijgevoegd als […] 

Modellen de elektrische rolstoelmodellen genoemd in Tabel 1 

Newco de besloten vennootschap naar Nederlands recht die 

beschreven wordt in randnummer 10 en die door 

Handicare B.V. wordt opgericht om de Activa te 

verwerven 
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Nordic Capital alle fondsen en andere rechtspersonen die tot de zelfde 

economische eenheid behoren als Nordic Capital VII  

Onderneming  de productie-, verkoop- en distributie van de Modellen en 

onderdelen daarvan, inclusief bijbehorende activiteiten 

op het gebied van onderhoud, aftersales en 

aanpassingen, alsmede de Activa 

Personeel het personeel genoemd in Bijlage 1  

Share Purchase Agreement de overeenkomst betreffende de verkoop van de aandelen 

in het kapitaal van Newco aan Koper, waarvan een 

concept is bijgevoegd als […]  

Termijn voor Afstoting  de periode van […] maanden vanaf de datum waarop het 

Besluit wordt genomen 

Voorwaarden de voorschriften en beperkingen die beschreven worden 

in dit remedievoorstel 

Verlengde Termijn voor 

Afstoting  

de periode van […] maanden vanaf het einde van de 

Termijn voor Afstoting  

Voorgenomen Transactie  de voorgenomen verwerving van uitsluitende 

zeggenschap door Nordic Capital VII over Handicare 

B. Afstoting 

Verbintenis tot Afstoting 

10. Teneinde een daadwerkelijke mededinging op de relevante markt te waarborgen 

na de Voorgenomen Transactie zal Handicare B.V. de Onderneming als going concern 

afstoten tegen uiterlijk het einde van de Termijn voor Afstoting op basis van voorwaarden 

goedgekeurd door de NMa in overeenstemming met de procedure beschreven in 

onderdeel D. Teneinde de Afstoting te realiseren zal Handicare Holding B.V. een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht oprichten ("Newco"). Handicare B.V. zal dan door 

middel van de Asset Purchase Agreement de Onderneming verkopen aan Newco. 

Vervolgens zal Handicare Holding B.V. de aandelen in Newco verkopen en overdragen aan 

de Koper door middel van de Share Purchase Agreement. 
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11. Nordic Capital zal gedurende een periode van 10 jaar na de datum van het Besluit, 

geen direct of indirect belang verwerven in het geheel of een gedeelte van de 

Onderneming. 

 

Structuur van de Onderneming 

 

12. De Onderneming omvat de productie-, verkoop- en distributie van de Modellen en 

onderdelen daarvan, inclusief bijbehorende activiteiten op het gebied van onderhoud, 

aftersales en aanpassing, alsmede de activa die voor deze activiteiten nodig zijn als 

genoemd in Bijlage 1.  

 

13. Newco zal gevestigd worden in de nabijheid van de vestiging van Handicare B.V. 

in Helmond. De verhuizing zal binnen de Interimperiode plaatsvinden.  

 

14. De Activa die behoren tot de Onderneming worden omschreven in Bijlage 1. De 

activa bevatten onder meer de contracten met het Personeel, de relevante handelsmerken 

die verband houden met de Onderneming, drie assemblagelijnen, de activa voor 

aftersales, onderhoud en aanpassingen, contracten met dealers en leveranciers, 

klantgegevens, relevante administratie die betrekking heeft op de Modellen, 

reclamemateriaal en technische informatie over de Modellen voor zover deze vereist zijn 

voor verkoop- en reclamedoeleinden. 

 

15. Door middel van de Asset Purchase Agreement zullen de Activa worden verkocht 

en overgedragen aan Newco. […].  

 

16. Handicare zal op verzoek van Newco de inkoop van de thans gebruikte 

onderdelen voor alle Modellen voor NewCo (blijven) verzorgen tegen inkoopwaarde van 

de desbetreffende onderdelen tot en met de eerste zes maanden na Closing en daarna 

tegen een handlingfee van […]% (inclusief transportkosten in Nederland) over de 

inkoopwaarde van de desbetreffende onderdelen.  

 

17. Handicare zal een verzoek van Newco om gezamenlijk een of meerdere van 

Handicare’s leveranciers te benaderen niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen. 

 

18. Handicare B.V. en Newco zullen op of voor de Closing de 

Distributieovereenkomst aangaan, krachtens welke Newco het recht heeft Handicare te 

verzoeken de Modellen buiten Nederland te distribueren. Het staat Newco vrij om zonder 

enige vergoeding aan Handicare B.V. de Modellen zelf buiten Nederland te distribueren, 

een of meerdere andere distributeurs te benoemen, dan wel de Distributieovereenkomst 

op te zeggen. Een concept van de Distributieovereenkomst is bijgevoegd als […].  
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C. Gerelateerde voorwaarden 

 

Waarborging levensvatbaarheid, vermarktbaarheid en concurrentievermogen 

 

19. Tijdens de Interimperiode zal Handicare de economische levensvatbaarheid, de 

verkoopbaarheid en het concurrentievermogen van de Onderneming waarborgen in 

overeenstemming met een goede ondernemerspraktijk. Handicare zal zich onthouden van 

elke handeling die de waarde en concurrentiekracht van Newco negatief aantast. 

Handicare verbindt zich bovendien ertoe: 

a. de huidige klantenbasis van de Onderneming te behouden; 

b. niet te handelen op een manier die een nadelige impact kan hebben op de 

waarde, het management of het concurrentievermogen van de Onderneming of 

op een wijze die de aard of reikwijdte van de activiteiten, of de industriële of 

commerciële strategie of het beleggingsbeleid van de Onderneming kan 

veranderen;  

c. alle benodigde financiering beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de 

Onderneming, gebaseerd op de (voortzetting van de) bestaande 

bedrijfsplannen;  

d. gedurende twee jaar na Closing geen Personeel te werven bij- of aan te nemen 

van Newco. 

 

20. De Monitoring Trustee en de Hold-Separate Manager zullen toezicht houden op 

de hold separate-verplichtingen die hierboven zijn beschreven, overeenkomstig Deel F van 

deze Voorwaarden. 

 

Due diligence 

 

21. Ten einde de Koper in de gelegenheid te stellen een redelijke due diligence van de 

Onderneming uit te voeren, zal Handicare, op voorwaarde van de gebruikelijke 

geheimhoudingsgaranties en afhankelijk van het stadium van het afstotingsproces, de 

Koper voldoende informatie verschaffen ten aanzien van de Onderneming en met 

betrekking tot het Personeel. 

D. Overdracht van de Onderneming aan Koper 

 

22. Nordic Capital zal de NMa een beschrijving voorleggen van de Koper teneinde de 

NMa in staat te stellen te verifiëren dat: 

a. Koper volledig onafhankelijk is van Nordic Capital; 
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b. Koper beschikt over voldoende financiële middelen en bewezen deskundigheid 

en ervaring om de Onderneming duurzaam voort te zetten als daadwerkelijke 

concurrent van Handicare en Permobil; 

c. Koper over een prikkel beschikt om de Onderneming voort te zetten als 

daadwerkelijke concurrent van Handicare en Permobil, dan wel als leverancier of 

afnemer daarvan; 

d.  Op het eerste gezicht duidelijk is dat er geen mededingingsproblemen dreigen 

als gevolg van de verwerving van de Onderneming door de Koper. 

 

23. De Asset Purchase Agreement en de Share Purchase Agreement zijn afhankelijk 

van de goedkeuring door de NMa. Wanneer Handicare B.V., dan wel Nordic Capital 

overeenstemming heeft bereikt met de Koper die door de NMa is goedgekeurd, zal zij een 

kopie van de uiteindelijke conceptovereenkomst(en) voorleggen aan de NMa en de 

Monitoring Trustee. Nordic Capital en Handicare B.V. moeten de NMa kunnen tonen dat 

de Onderneming wordt verkocht op een manier die strookt met de Voorwaarden.  

E. Hold-Separate Manager en Personeel 

 

24. Handicare zal een Hold Separate Manager aanstellen die de Onderneming 

gedurende de Interimperiode zal leiden. Handicare B.V. is inmiddels een overeenkomst 

aangegaan met Dick van de Beek, die beschikt over de relevante ervaring en deskundigheid 

om deze functie te vervullen. Dick van de Beek treedt eerst in dienst bij Handicare B.V. als 

de Hold-Separate Manager, en na oprichting van Newco zal hij indien de Koper dat wenst 

in dienst treden bij Newco als algemeen directeur. Dick van de Beek is in de concept-

oprichtingsakte van Newco ([…]) opgenomen als statutair bestuurder. Vóór oprichting van 

Newco kan dit op verzoek van Koper eenvoudig worden aangepast door de concept-

oprichtingsakte te wijzigen. Na oprichting van Newco is hiervoor een 

aandeelhoudersbesluit voldoende. Dit besluit zal in de periode vóór Closing op verzoek 

van Koper onverwijld door Handicare B.V. worden genomen en kan na Closing door Koper 

worden genomen. Een curriculum vitae van de Hold Separate Manager is bijgevoegd als 

[…]. 

 

25. Handicare zal ervoor zorg dragen dat Newco, naast de Hold Separate Manager, 

circa 26 FTE’s zal bevatten, die globaal zullen zijn verdeeld als volgt: 

a. 4 FTEs voor algemene administratie (finance, planner, operational buyer, 

overige (secretariaat, receptie)); 

b. 4 FTEs voor logistiek (team leader warehouse, logistic employees); 

c. 1 FTE voor inkoop (purchaser); 

d. 8 FTEs voor assemblage/aanpasserij (teamleader assembly, assembly workers); 

e. 2 FTEs voor product design en ontwikkeling (project engineers); 
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f. 4 FTEs voor sales en marketing (regiomanagers/area sales managers, export 

manager, communication specialist); 

g. 1 FTE aftersales/onderhoud (service adviseur); en 

h. 2 FTEs voor customer service (customer service employee technical support, 

customer service employee back office en customer service employee front 

office). 

 

26. […] bevat de functieomschrijvingen van de werknemers vereist voor de 

Onderneming. 

 

27. De verkoop en overdracht van de Activa kwalificeert en wordt beschouwd als een 

overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW.  

F. Trustee 

 

Benoeming van de Monitoring Trustee 

 

28. Nordic Capital zal een Monitoring Trustee aanwijzen die de functies van een 

Monitoring Trustee zoals neergelegd in de Richstnoeren Remedies van de NMa, zal 

uitoefenen gedurende de Interimperiode.  

 

29. De door Monitoring Trustee zal onafhankelijk zijn van Nordic Capital, zal 

beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om zijn mandaat uit te oefenen en zal nu en 

in de toekomst geen conflicterend belang hebben. De Monitoring Trustee wordt betaald 

door Handicare B.V. op een wijze die zijn onafhankelijkheid en daadwerkelijke uitoefening 

van zijn mandaat niet belemmeren.  

 

Voorstel van Nordic Capital voor mandaat en werkplan  

 

30. Voorafgaand of niet later dan een week na de datum van de vaststelling van het 

Besluit zal Nordic Capital de NMa een voorstel voor een mandaat en een werkplan 

toezenden, hetgeen het volgende zal bevatten:  

a. de volledige voorwaarden van het voorgestelde mandaat, die tevens alle 

bepalingen zullen bevatten die nodig zijn voor de Monitoring Trustee om zijn 

taken conform dit Remedievoorstel te vervullen; en 

b. een opzet voor een werkplan waarin is beschreven hoe de Monitoring Trustee 

voornemens is de aan hem opgedragen taken uit te voeren.  

 

Goedkeuring of afwijzing door de NMa 
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31. De NMa heeft de discretionaire bevoegdheid het voorgestelde mandaat goed te 

keuren, af te wijzen of aan wijzigingen te onderwerpen die het nodig acht voor de 

vervulling van de taken door de Monitoring Trustee. De Monitoring Trustee zal 

voorafgaand aan de vaststelling van het Besluit of binnen één week daarna worden 

aangewezen onder voorbehoud van goedkeuring door de NMa. Het spreekt voor zich dat 

de benoeming van de Monitoring Trustee afhankelijk is van de goedkeuring van het 

voorgestelde mandaat door de NMa.  

 

Functies van de Monitoring Trustee 

 

32. De Monitoring Trustee zal de specifieke verplichtingen op zich nemen om te 

verzekeren dat Nordic Capital aan de Voorwaarden voldoet. De NMa kan, op eigen 

initiatief of op verzoek van de Monitoring Trustee of van Handicare, de Monitoring Trustee 

opdrachten of instructies geven teneinde de naleving van de Voorwaarden te verzekeren.  

 

Taken en verplichtingen van de Monitoring Trustee 

 

33. De Monitoring Trustee dient: 

(i) in zijn eerste rapport aan de NMa een gedetailleerd werkplan voor te stellen, 

waarin (in de Nederlandse taal) is beschreven hoe hij voornemens is de 

naleving te verzekeren van de verplichtingen aangehecht aan het Besluit; 

(ii) toezicht te houden op het management van de Onderneming teneinde de 

blijvende economische levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het 

concurrerend vermogen te garanderen en toezicht te houden op de naleving 

van de Voorwaarden door Handicare. Voor dat doel zal de Monitoring 

Trustee: 

a. toezicht houden op het behoud van de economische 

levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het concurrerende 

vermogen van de Onderneming; 

b. toezicht houden op de splitsing van de Activa en de toewijzing van 

het Personeel tussen de Onderneming en Handicare; 

(iii) zulke maatregelen aan Handicare voorstellen die de Monitoring Trustee 

noodzakelijk acht voor de naleving van de Voorwaarden door Handicare, in 

het bijzonder de handhaving van de volledige economische 

levensvatbaarheid, de verkoopbaarheid en het concurrerend vermogen van de 

Onderneming;  
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(iv) de voortgang van de Afstoting in de gaten te houden en te beoordelen en te 

controleren dat, onafhankelijk van de fase van de Afstoting, (i) de Koper 

voldoende informatie ontvangt over de Onderneming en het Personeel, in het 

bijzonder door de documentatie in de dataroom na te gaan, indien 

beschikbaar, het information memorandum en het due diligence proces, en 

(ii) de Koper redelijke toegang krijgt tot het Personeel; 

(v) de NMa binnen 15 dagen na het einde van iedere maand en voor het eerst op 

de laatste dag van de eerste volledige kalender maand na de datum van het 

Besluit, een schriftelijke, Nederlandstalige rapportage toe te zenden, met een 

gelijktijdig, niet-vertrouwelijke kopie aan Nordic Capital en Handicare. De 

rapportage dient betrekking te hebben op het functioneren en het beheer van 

de Onderneming, zodat de NMa kan beoordelen of de Onderneming in 

overeenstemming met de Voorwaarden wordt gehouden, en op de voortgang 

van het afstotingsproces evenals de ontwikkelingen met betrekking tot de 

Koper. Naast deze rapportages dient de Monitoring Trustee de NMa 

onmiddellijk schriftelijk te rapporteren – en tegelijkertijd een niet-

vertrouwelijke kopie aan Nordic Capital en Handicare te zenden - indien hij 

op redelijke gronden concludeert dat Handicare de Voorwaarden niet nakomt; 

(vi) binnen een week na de ontvangst van het gedocumenteerde voorstel, 

genoemd in randnummer 30,  een gemotiveerd verslag toe te zenden met 

betrekking tot de vraag, indien relevant, of de verkoop van de Onderneming 

zonder een of meerdere Activa of zonder al het Personeel, de 

levensvatbaarheid van de Onderneming na de verkoop aantast; 

(vii) binnen een week na de Afstoting de NMa een gemotiveerd verslag toe te 

zenden met betrekking tot de vraag of de Onderneming in overeenstemming 

met de Voorwaarden is verkocht. 

 

Benoeming van de Divestiture Trustee 

 

34. Indien Nordic Capital of Handicare binnen de Termijn voor Afstoting geen 

overeenstemming met de Koper kan bereiken, of indien de NMa aan het einde van deze 

periode de Koper heeft afgewezen, zal Nordic Capital de Monitoring Trustee verzoeken de 

taken uiteengezet in dit Remedievoorstel voor de Afstoting uit te voeren. Nordic Capital 

stelt voor dat de Trustee in dat geval tevens wordt benoemd als Divestiture Trustee. 

 

35. De Divestiture Trustee wordt betaald door Handicare B.V. op een wijze die zijn 

onafhankelijkheid en daadwerkelijke uitoefening van zijn mandaat niet belemmeren.  
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Taken en verplichtingen van de Divestiture Trustee 

 

36. De Divestiture Trustee zal binnen de Verlengde Termijn voor Afstoting de 

Onderneming tegen elke prijs verkopen op voorwaarde dat de NMa zowel de Koper als de 

finale bindende koopovereenkomst in overeenstemming met de procedure beschreven in 

randnummer 23 goed zal keuren. De Divestiture Trustee zal in de koopovereenkomst de 

bepalingen en voorwaarden opnemen die hij noodzakelijk acht voor een geschikte verkoop 

in de Verlengde Termijn voor Afstoting. De Divestiture Trustee kan in het bijzonder een 

aangepaste volmacht en garanties en schadeloosstelling in de koopovereenkomst 

opnemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de verkoop te effectueren. De Divestiture 

Trustee zal het legitieme financiële belang van Nordic Capital en Handicare beschermen, 

niettegenstaande hun onvoorwaardelijke verplichting binnen de Verlengde Termijn voor 

Afstoting tot Afstoting over te gaan zonder minimumprijs. 

 

37. De Divestiture Trustee zal de NMa in de Verlengde Termijn voor Afstoting (of op 

verzoek van de NMa) een uitgebreide maandelijkse schriftelijke rapportage (in het 

Nederlands) over de voortgang van de Afstoting toezenden. Dergelijke rapportages dienen 

binnen 15 dagen na het einde van iedere maand, tegelijkertijd met een niet-vertrouwelijke 

kopie aan Nordic Capital en Handicare, aan de NMa te worden verzonden. Nadat de 

Afstoting is gerealiseerd en de Trustee daarover aan de NMa naar tevredenheid heeft 

gerapporteerd, is zijn taak volbracht.  

 

Taken en verplichtingen van Nordic Capital 

 

38. In het vervolg van dit remedievoorstel zal het woord "Trustee" zowel de 

Monitoring Trustee als de Divestiture Trustee omvatten.  

 

39. Nordic Capital en Handicare zullen de Trustee voorzien en ervoor zorgen dat hun 

adviseurs de Trustee voorzien van alle medewerking, ondersteuning en informatie die de 

Trustee redelijkerwijs nodig kan hebben om zijn taken uit te voeren. De Trustee zal 

volledige en complete toegang hebben tot de boekhouding, bescheiden, documenten, 

management of ander personeel, faciliteiten, locaties en technische informatie van 

Handicare noodzakelijk voor de uitvoering van zijn taken onder de Voorwaarden. 

Handicare zal de Trustee op verzoek voorzien van kopieën van ieder document en tevens 

beschikbaar zijn voor besprekingen om de Trustee te voorzien van alle noodzakelijke 

informatie voor de uitvoering van zijn taken.  

 

40. Nordic Capital en Handicare zullen de Trustee voorzien van alle management- en 

administratieve ondersteuning die hij redelijkerwijs kan verzoeken. Hierbij zijn inbegrepen 
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alle administratieve ondersteuningsfuncties met betrekking tot de Onderneming die 

momenteel worden uitgevoerd in de vestiging van Handicare in Helmond. Op verzoek zal 

Handicare de Trustee voorzien en ervoor zorgen dat haar adviseurs de Trustee voorzien 

van de informatie overgelegd aan de Koper, met name door de Trustee toegang te geven 

tot de dataroom documentatie en alle andere informatie verstrekt aan de Koper in de due 

diligence procedure. Waar toepasselijk zal Handicare de Trustee informeren over 

mogelijke alternatieve kopers, een lijst met potentiële alternatieve kopers overleggen en de 

Trustee op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het afstotingsproces.  

 

41. Handicare zal aan de Trustee uitgebreide en behoorlijk uitgevoerde volmachten 

verstrekken om de verkoop, de Closing en alle handelingen en verklaringen te effectueren 

die de Trustee nodig of aangewezen acht om de verkoop en Closing tot stand te brengen, 

waaronder de benoeming van adviseurs om te assisteren bij het verkoopproces en zal 

bewerkstelligen dat haar groepsmaatschappijen (zoals bedoeld in artikel 2:24b BW) 

hetzelfde doen. Op verzoek van de Trustee zal Handicare de documenten nodig voor 

effectuering van de verkoop behoorlijk ten uitvoer (doen) leggen en (doen) passeren.  

 

42. Nordic Capital en Handicare zullen de Trustee en zijn werknemers en 

vertegenwoordigers (ieder een "Gevrijwaarde Partij") vrijwaren en iedere Gevrijwaarde 

Partij vrijwaren tegen, en komen hierbij overeen dat een Gevrijwaarde Partij geen 

aansprakelijkheid zal hebben tegenover Nordic Capital of Handicare voor, 

aansprakelijkheden die voortvloeien uit de uitvoering van de taken van de Trustee onder de 

Voorwaarden, behalve voor zover dergelijke aansprakelijkheden voortvloeien uit opzettelijk 

verzuim, roekeloosheid, grove nalatigheid of kwade trouw aan de zijde van de Trustee, zijn 

werknemers, vertegenwoordigers of adviseurs.  

 

43. De Trustee kan adviseurs aanstellen (met name voor corporate finance of 

juridisch advies) op kosten van Handicare B.V., maar op voorwaarde van toestemming van 

Nordic Capital (deze toestemming zal niet op onredelijke wijze geweigerd of vertraagd 

worden), indien de Trustee de aanstelling van die adviseurs noodzakelijk of aangewezen 

acht voor de uitvoering van zijn taken en verplichtingen onder het mandaat, mits de 

vergoedingen en andere uitgaven verschuldigd door de Trustee redelijk zijn. Indien Nordic 

Capital weigert de adviseurs voorgesteld door de Trustee goed te keuren, kan de NMa een 

dergelijke goedkeuring verlenen, na Nordic Capital gehoord te hebben. Alleen de Trustee 

zal gerechtigd zijn instructies aan de adviseurs te geven. Randnummer 42 zal mutatis 

mutandis van toepassing zijn. In de Verlengde Termijn voor Afstoting  mag de Divestiture 

Trustee adviseurs gebruiken die Nordic Capital hebben bijgestaan gedurende de Termijn 

voor Afstoting , indien de Divestiture Trustee dat in het beste belang van een doelmatige 

verkoop acht.  
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Vervanging, décharge en herbenoeming van de Trustee 

 

44. Als de Trustee ophoudt zijn taken onder de Voorwaarden uit te voeren, of om elke 

andere goede reden, waaronder de blootstelling van de Trustee aan een 

belangenverstrengeling: 

a. kan de NMa, na de Trustee gehoord te hebben, van Nordic Capital en Handicare 

vereisen dat zij de Trustee vervangen; of 

b. kan Nordic Capital, met voorafgaande goedkeuring van de NMa, de Trustee 

vervangen. 

 

45. Indien de Trustee in overeenstemming met randnummer 44 is ontslagen, kan 

van de Trustee worden vereist dat hij zijn functie voortzet totdat een nieuwe Trustee op 

zijn plaats is, aan wie de Trustee alle relevante informatie volledig heeft overgedragen. De 

nieuwe Trustee zal benoemd worden in overeenstemming met de randnummers 28, 29, 34 

en 35.  

 

46. Naast het ontslag volgens randnummer 44, zal de Trustee slechts ophouden op 

te treden als Monitoring Trustee nadat de NMa hem heeft gedéchargeerd van zijn taken 

nadat alle Voorwaarden die aan de Monitoring Trustee zijn toevertrouwd zijn 

geïmplementeerd. Echter, de NMa mag op ieder moment de herbenoeming van de 

Monitoring Trustee bevelen, als vervolgens blijkt dat de betreffende remedies niet geheel 

en correct zijn geïmplementeerd. 
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BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT 6900/Nordic Capital - Handicare: Bijlage 1 bij het remedievoorstel 
 
 
 

Beschrijving onderneming 

1. Introductie 

“Newco” is een onderneming die nu nog deel uit maakt van Handicare B.V. maar die door 

Handicare B.V. op korte termijn zal worden verzelfstandigd en verkocht om de zorgen van de 

NMa over de gevolgen van de verwachte aankoop van Handicare door Nordic Capital voor de 

concurrentie weg te nemen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt een algemene omschrijving gegeven van Newco, inclusief een lijst van 

zaken die worden overgedragen. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de assemblage van rolstoelen door Newco. 

 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de afzet over de vijf jaar periode 2005 - 2009. 

 

Hoofdstuk 5 geeft, op basis van de afzet van Handicare in 2009 van de af te stoten modellen, een 

pro forma financieel overzicht van Newco. 

2. Algemene omschrijving van Newco 

Newco neemt 3 elektrische rolstoelmodellen over van Handicare (“ ”). Zij gaat deze 

Modellen vervolgens assembleren, en verkopen en (doen) distribueren binnen- en buiten 

Nederland. Alle met de productie, verkoop en distributie van de Modellen verbonden activiteiten, 

inclusief activiteiten gerelateerd aan aftersales diensten onderhoud en aanpassing en de voor de 

activiteiten benodigde intellectuele eigendomsrechten, zullen worden afgesplitst van Handicare 

en overgaan naar Newco. 

 

Newco zal als nieuwe toetreder op de markt volledig onafhankelijk opereren van Handicare en 

concurreren met Handicare, Permobil en andere leveranciers van elektrische rolstoelen die op de 

Nederlandse markt en daarbuiten actief zijn.  

 

Handicare heeft overeenstemming bereikt met één van de oprichters en voormalig directeur van 

Dhr. Dick van de Beek, om Newco te gaan leiden.  Wheelbase is in 2004 door Handicare 

overgenomen en genoot een goede reputatie in de markt. 
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De Modellen hebben een hoog functionaliteitsniveau, waardoor ze geschikt zijn voor 

verschillende mensen met verschillende behoeften. Een ander sterk punt is de modulariteit van 

de Modellen, waardoor de onderhouds-, herverstrekkings- en voorraadkosten beperkt blijven. De 

duurzaamheid en betrouwbaarheid van de Modellen zijn eveneens sterke punten. Verdere 

informatie over de over te dragen Modellen is te vinden in bijlage 1 bij dit document.  

 

Het aandeel van de Modellen op de Nederlandse markt bedraagt ruim [20-30]%, waarmee Newco 

in omvang ongeveer even groot wordt als Permobil. 25  Het marktaandeel van Handicare in 

Nederland zal door de afsplitsing van Newco navenant dalen met [20-30]%. 

 

Newco zal haar eigen productievolumes, prijzen, kortingen en andere te hanteren 

verkoopvoorwaarden bepalen. Newco zal zelfstandige relaties hebben met dealers die elektrische 

rolstoelen aan eindafnemers verkopen en leveranciers van de onderdelen die ze nodig heeft voor 

de assemblage van de elektrische rolstoelen die door haar op de markt gezet worden. 

 

Newco zal ervaren ontwikkelingspersoneel bezitten dat momenteel werkzaam is bij Handicare. 

Dit biedt Newco een goede uitgangspositie de Modellen door te ontwikkelen en om nieuwe 

modellen in de markt te zetten. 

 

Ook voor het overige zal er voldoende personeel van Handicare overgaan naar Newco om ervoor 

te zorgen dat Newco vanaf het moment van overdracht duurzaam alle functies van een 

zelfstandige aanbieder in de markt kan vervullen en als volwaardige partij kan concurreren op de 

markt.  

 

Op het moment dat Newco zal worden overgedragen aan de Koper, beschikt Newco tevens over 

een eigen ingerichtte bedrijfsruimte voor het assembleren, aanpassen en verder ontwikkelen van 

de Modellen (en eventuele toekomstige modellen), alsook voor de relevante kantoorfuncties. Dit 

is inclusief drie ingerichte en operationele assemblage-lijnen, voldoende voorraad in een 

magazijn van onderdelen om de Modellen te produceren en een ingerichte aanpasserij.  

 

Voor wat betreft de kantoorfuncties zal Newco op het moment van overdracht beschikken over de 

noodzakelijke ICT-infrastructuur, inclusief relevante software. Voor de buitenfuncties zal Newco 

op het moment van overdracht beschikken over voldoende leaseauto’s voor de algemeen 

directeur en het (verkoop)personeel dat klantenbezoeken aflegt. Ook zal het beschikken over één 

ingerichte mobiele onderhouds- of servicebus voor locale reparatie en after-sales dienstverlening.   

De over te dragen Modellen worden zowel binnen als buiten Nederland verkocht.  

 

                                                           
25 Data Handicare en Nma, gebaseerd op volume (2009). 
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Handicare zal op verzoek van Newco de Modellen verkopen en distribueren in het buitenland 

waar zij dat nu ook doet. Op deze wijze wordt Newco een goede startpositie verzekerd buiten 

Nederland (waar ook geen mededingingsproblemen spelen). Hiertoe is een (niet-exclusieve) 

Distributieovereenkomst voorzien tussen Newco en Handicare.  Newco is geheel vrij zelfstandig 

de buitenlandse verkopen ter hand te nemen en distributeurs aan te zoeken. 

 

Uit de in hoofdstuk 5 gepresenteerde pro forma verlies- en winstrekening blijkt dat Newco, met 

een goede bezetting van de noodzakelijk functies en de noodzakelijke initiele investeringen een 

levensvatbare onderneming zal zijn die (a) aantrekkelijk is voor een externe koper en (b) 

voldoende stevig is om eventuele (financiele) tegenvallers op te vangen. 

 

De volgende zaken en overeenkomsten zullen ten minste onderdeel uitmaken van Newco:  

o drie assemblagelijnen en voldoende bedrijfsmiddelen om after-sales service, onderhoud 

en aanpassingen te verrichten (zie foto's van deze activa opgenomen als bijlage 2); 

 

o de aanvraag voor het EU-merkrecht "Beatle" (registratienr. 3625613);26 

 

o het Benelux-merkrecht "Alex" (registratienr. 863650), de Internationale Registratie van 

het merkrecht "Alex" (registratienr. 1015272) en de aanvraag voor het EU-merkrecht 

"Alex" (registratienr. 1015272); 

 

o de overige intellectuele eigendomsrechten die noodzakelijk zijn voor de assemblage, 

verkoop en distributie van de Modellen, zijnde twee Nederlandse octrooien 

(registratienrs. 1011574, 1016775) en een Europees octrooi (registratienr. 04101793).27 

Kopie van de uittreksels van genoemde octrooien zijn opgenomen in […]. Newco zal een 

licentie voor het gebruik van deze octrooien om niet aan Handicare geven voor de 

(resterende) duur van de rechten omdat Handicare voor overblijvende producten gebruik 

maakt van deze octrooien.  

 

o Een niet-exclusieve distributieovereenkomst met Handicare voor verkoop van de 

relevante modellen buiten Nederland. De distributieovereenkomst is eenzijdig, en 

                                                           
26  Het handelsmerk "Ibis" wordt niet overgedragen aan Newco omdat het door Handicare wordt gebruikt voor veel 

andere producten. Bovendien is de Ibis XP in de markt bekend als de "XP". De aanduiding XP is niet als merk geregistreerd 

door Handicare B.V. Newco zal deze naam kunnen gebruiken op de markt. Handicare verbindt zich ertoe de naam XP niet 

te gebruiken. 
27  Het Nederlandse octrooi (1011574) is geregistreerd op naam van Montis Medical B.V. Het Europese Octrooi 

(04101793) is geregistreerd op naam van movingpeople.net Nederland B.V. Deze twee entiteiten zijn voorgangers van 

Handicare. 
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zonder verplichtingen, opzegbaar door Newco en bevat geen verplichting voor Newco 

gebruik te maken van Handicare als distributeur buiten Nederland; 

 

o (onderdelen van) de geldende contracten met dealers in Nederland en leveranciers 

(inclusief onderhanden werk);  

 

o Klantenbestanden en andere elektronische bestanden die voor de assemblage, distributie 

en verkoop van de Modellen relevant zijn (in elk geval inclusief de relevante technische 

informatie over de af te stoten modellen);  

 

o een kopie van de administratie van 2009 en 2010 van de verkopen van de Modellen; 

 

De volgende werknemers:  

o 1 FTE Management; 

o 4 FTEs voor algemene administratie (finance, planner, operational buyer, en overige 

administratieve kracht; 

o 4 FTEs voor logistiek (team leader warehouse, logistic employees); 

o 1 FTE voor inkoop (purchaser); 

o 8 FTEs voor assemblage/aanpasserij (team leader assembly, assembly workers); 

o 2 FTEs voor product design en ontwikkeling (project engineers); 

o 4 FTEs voor sales en marketing (regio managers/area sales managers, export manager, 1 

communication specialist); 

o 1 FTE aftersales/onderhoud (service adviseur); en 

o 2 FTEs voor customer service (customer service employee technical support, customer 

service employee back office en customer service employee front office). 

 

[…] van het Remedievoorstel bevat de functieomschrijvingen van de werknemers vereist voor de 

Onderneming. 

 

De volgende zaken zullen niet worden overgedragen aan Newco:  

o de elektrische rolstoelmodellen van Handicare die niet zijn genoemd in Tabel 1 van het 

Remedievoorstel; de Puma, Belize, Midway, Atlantic, Pacific, Capri, Antibes, Hippo en de 

Rhino; 

o alle andere producten en diensten van Handicare. 
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3. Beschrijving van het assemblageproces 

Assemblagelijnen 

Newco zal beschikken over drie assemblagelijnen voor de Modellen die het op de markt zal 

brengen: één lijn voor de assemblage van de Ibis XP, één lijn voor de Beatle en één lijn voor de 

Alex. 

 

Een assemblagelijn is in wezen een gang of ‘straat’ die gevormd wordt door het plaatsen van 

rekken aan beide zijden van de ruimte waar de assemblage plaatsheeft. De rekken bevatten de 

noodzakelijke onderdelen en een elektrische rolstoel in aanbouw gaat de ‘straat’ door in de 

opeenvolgende fasen van het assemblageproces. De feitelijke assemblage behelst “het aan elkaar 

schroeven” van de diverse onderdelen aan het frame van de rolstoel. 

 

De rekken die door Handicare gebruikt worden staan op wieltjes. Een verhuizing van 

assemblagelijnen naar een nieuwe vestiging is daardoor eenvoudig een kwestie van het inladen 

van de rekken in de vrachtwagen en het uitladen van de rekken op de nieuwe locatie. De drie 

assemblagelijnen met bijbehorende magazijnstellingen die aan Newco worden overgedragen 

bestaan uit de volgende producten met de daarachter vermelde geldelijke waarde: 

 

 Tabel 1: Assembly inventory   

Lifts […]  

Racks […] 

Tables […] 

Aids […] 

Tooling […] 

[…] 

  

Tabel 2: Warehouse inventory  

Racks high (20 rows x 5000) […] 

Racks low (60 rows x 2000) […] 

Tooling […] 

Total […] 

  

Total assembly + warehouse […] 
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Onderdelen 

Newco zal de desbetreffende onderdelen moeten inkopen en eigen contracten moeten aangaan 

met de leveranciers van onderdelen tijdens de Interimperiode. […] De leveranciers in de 

mobiliteitsmarkt leveren niet exclusief aan één partij (zie hieronder), maar altijd aan meerdere of 

zelfs aan vrijwel alle producenten van mobiliteitsproducten. De markt voor de levering van 

componenten/onderdelen is een open markt, waar normale concurrerende afspraken gemaakt 

kunnen worden. Buiten de huidige leveranciers van Handicare zijn er vooral in het verre Oosten 

vele leveranciers die de nodige onderdelen/componenten kunnen leveren. Indien door Newco 

gewenst, zal zij hier gewoon gebruik van kunnen maken.  

 
Ibis XP en Beatle:  
 

[…] 

Alex 

[…] 

Alle overige onderdelen voor de assemblage van elektrische rolstoelen zijn algemeen van aard en 

kunnen eenvoudig op de markt worden verkregen bij een groot aantal leveranciers.  

 

Newco kan zonder problemen eigen relaties opbouwen met de huidige leveranciers van 

Handicare of met andere leveranciers voor de levering van onderdelen. Met geen van haar 

bestaande leveranciers heeft Handicare exclusieve of anderszins bijzondere relaties die hieraan in 

de weg staan. Bovendien zijn alle in te kopen onderdelen van dusdanig algemene aard dat Newco 

deze zelfstandig kan inkopen. 

 

Handicare zal op verzoek van Newco volledig meewerken aan het overdragen en/of splitsen van 

bestaande overeenkomsten met leveranciers. Voor zover door Newco gewenst, zal Handicare de 

inkoop van de thans gebruikte onderdelen voor de modellen voor Newco (blijven) verzorgen 

tegen inkoopwaarde van de desbetreffende onderdelen tot en met de eerste zes maanden na 

Closing (verkoop Newco) en tegen een handlingfee van […]% (inclusief transportkosten in 

Nederland) over de inkoopwaarde van de desbetreffende onderdelen daarna. 
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4. Afzet 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de ontwikkeling van de afzet gerealiseerd met 

de Modellen tussen 2005 en 2009, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar afzet in Nederland en 

afzet in het buitenland. 

 

Ten aanzien van de afzet in Nederland wordt voor de verschillende modellen het marktaandeel in 

2009 gegeven, berekend op basis van de marktomvang zoals die valt af te leiden uit de Punten 

van Overweging van de NMa.  

 

Tabel 3: Afzet van Handicare van carve-out modellen in Nederland 

  2005 2006 2007 2008 2009 

marktaandeel NL 

2009 

marktomvang 

(PVO NMa) 

Alex […] […] […] […] […] […] […] 

Beatle […] […] […] […] […] […] […] 

Ibis XP […] […] […] […] […] […] […] 

Totaal […] […] […] […] […] […] […] 

 

Tabel 4: Afzet van Handicare van carve-out modellen buiten Nederland 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Alex […] […] […] […] […] 

Beatle […] […] […] […] […] 

Ibis XP […] […] […] […] […] 

Totaal […] […] […] […] […] 

 

Een groot deel van de afzet buiten Nederland wordt gerealiseerd in het Verenigd Koninkrijk en in 

België. Andere relatief belangrijke landen zijn Duitsland, Ierland, Denemarken, Finland en 

Noorwegen.  
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5. Financiën 

Deze paragraaf bevat een pro forma winst- en verliesrekening, gebaseerd op huidige gegevens 

van Handicare.  Deze is bedoeld om inzicht te geven in de levensvatbaarheid van Newco en niet 

om de verdeling van financiele verantwoordelijkheden tussen Handicare en Newco te bepalen.  

Handicare verbindt zich ertoe Newco op te zetten met voldoende bedrijfsmiddelen om 

zelfstandig en duurzaam actief te zijn op de markt met (in elk geval) de Modellen.  De financiele 

opstelling hieronder geeft inzicht in de financiele consequenties van het opzetten van Newco. Na 

een initiele periode van zes maanden zal de koper de aandelen van Newco overnemen van 

Handicare, tegen een nog te bepalen overnameprijs. Deze koper neemt Newco ‘going concern’ 

over, dat wil zeggen inclusief alle voor de activiteiten van Newco relevante bedrijfsmiddelen. De 

monitoring trustee zal erop toezien dat Newco afdoende is toegerust om deze activiteiten ook 

daadwerkelijk en zelfstandig op de markt te ontplooien.   

 

De inkomsten die behaald zijn met de Modellen, en die hieronder in de financiele opstelling zijn 

weergegeven, zijn de feitelijke inkomsten die behaald zijn door Handicare in 2009. Deze 

inkomsten kunnen onderverdeeld worden in binnen- en buitenlandse inkomsten. 

 

In de boeken van Handicare wordt niet apart rekening gehouden met service-inkomsten die 

betrekking hebben op elektrische rolstoelen. Aangenomen wordt dat deze […]% bedragen van de 

omzet van elektrische rolstoelen. Dit wordt gezien als een voorzichtige schatting; in 2009 liepen 

de service-inkomsten van Handicare op tot boven de […]% van de totale mobiliteitsinkomsten.  

 

Inkomsten buiten Nederland zijn wholesale-inkomsten en bestaan uit de bedragen die Handicare 

zelf in 2009 in rekening heeft gebracht bij haar eigen distributiedochters buiten Nederland door 

intergroep verkopen verkopen aan onafhankelijke externe distributeurs. 

Onderstaande financiële opstelling gaat er van uit dat Newco bij onafhankelijke distributeurs 

dezelfde bedragen in rekening brengt als Handicare op dit moment in rekening brengt. De 

intergroep verrekenprijzen die Handicare hanteert bevatten momenteel geen marge voor de 

productie-eenheid; Handicare rekent andere Handicare-eenheden met de directe kostprijs van de 

productie. Daarom hebben we een extra marge toegevoegd van […] voor Newco op de omzet die 

op dit moment betrekking heeft op de intergroep.  

 

De materiaalkosten van elektrische rolstoelen die in de onderstaande resultatenrekening vermeld 

worden (d.w.z. de kosten van onderdelen die gebruikt worden bij de productie van elektrische 

rolstoelen) zijn gebaseerd op reële gegevens van Handicare. Aangenomen wordt dat de 

materiaalkosten, die betrekking hebben op de service-inkomsten, […]% van de serviceomzet 



Openbare Versie 

52                                            Openbare Versie 

bedragen. Dit wordt gezien als een voorzichtige schatting; Handicare heeft een brutowinst op de 

serviceomzet behaald van meer dan […]% in 2009.28  

 

Tevens wordt er van uitgegaan dat licenties verleend door Newco aan Handicare over en weer 

geen vergoeding omvatten en eeuwig durend zijn.  

 

Indirecte kosten zijn gebaseerd op schattingen van Handicare op basis van de structuur van de 

huidige, eigen activiteiten. Er wordt uitgegaan van 27 FTE bij Newco. In de onderstaande 

resultatenrekening staat het aantal FTE’s vermeld voor de verschillende functies.  

 

Tenslotte zijn de aanvangsinvesteringen geschat, waarbij voor de bepaling van de afschrijvingen 

door Newco is uitgegaan van een periode van 5 jaar. Newco hoeft deze investeringen niet zelf te 

plegen, Handicare zet Newco immers op en draagt zorg voor de inrichting van Newco. Wat er na 

afstoting aan de koper aan afschrijvingen in de uiteindelijke resultatenrekening van Newco 

overblijft, zal mede afhangen van de overnameprijs die de Koper aan Newco betaalt voor de 

overdracht van de aandelen in Newco. Zoals hierboven aangegeven, onderstaande winst- en 

verliesrekening is louter opgesteld als indicatie van de business case voor Newco, en daarmee 

om aan te geven dat Newco levensvatbaar zal zijn, en een interessante investering voor de Koper.  

 

Op basis van deze gegevens zou Newco een brutowinst hebben behaald van […] of […]% van de 

inkomsten na de directe productiekosten. 

 

De nettowinst (EBIT) zou oplopen tot […] of […]% van de omzet, met een kasstroom (EBITDA) 

van […] of […]%. Deze cijfers komen overeen met de marges en winsten in deze branche.  

                                                           
28 De brutowinst is gebaseerd op de inkomsten minus de directe materiaalkosten. 
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[geheel vertrouwelijk] 
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Bijlage 1: Modellen 

 

Voor mensen die zich niet meer op eigen kracht kunnen voortbewegen maar wel zelfstandig 
willen blijven, biedt de Ibis XP uitkomst. Mobiliteit staat voorop bij deze nononsense elektrische 
rolstoel. Met zijn compacte afmetingen is de Ibis XP uiterst wendbaar, maar ook eenvoudig in 
gebruik. Voorwiel- of achterwielaandrijving, met de Ibis XP rijdt u altijd probleemloos en kunt u 
optimaal manoeuvreren. Ideaal in een zorginstelling, maar ook zeer geschikt voor gebruik in en 
om het huis. Het individueel instelbare zitsysteem biedt maximale mobiliteit en goed zitcomfort 
tegen een scherpe prijs. 

                 

380-555 mm 440-520 mm 365-470 mm 
excl.kussen  

595 mm  1040 mm  Ibis XP 60 kg 
excl. accu’s 
Gebr. max. 160kg 

     

Door de compacte uitvoering is de Ibis XP uiterst wendbaar. U rijdt soepel en kunt ook binnen 
optimaal manoeuvreren. Voorwiel- of achterwielaandrijving naar keuze.  
 

De Ibis XP is zeer gebruiksvriendelijk. Eenvoudige bediening en gemakkelijk in- en uitstappen. 
Dat is niet alleen prettig, maar ook veilig. 
 

Het individueel instelbare zitsysteem biedt uitstekende fysieke ondersteuning en hoog zitcomfort. 
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De Ibis XP combineert precies de mobiliteit die u nodig heeft met hoog zitcomfort. En dat voor 
een scherpe prijs.  



Openbare Versie 

56                                            Openbare Versie 

 

Voor gebruik in en om het huis is optimaal manoeuvreren een absolute must. Dat kan met de 
Beatle. Deze compacte elektrische rolstoel is zeer wendbaar. Krachtige motoren en hoog koppel 
zorgen ook bij een lage snelheid voor rustig rijgedrag. Zo kunt u op elke ondergrond perfect 
manoeuvreren. Voorwiel- of achterwielaandrijving naar keuze (omkeerbaar). De combinatie 
wendbaarheid - elektrische verstellingen biedt maximale onafhankelijkheid binnenshuis en 
buitenshuis. Het individueel instelbare zitsysteem biedt maximale ondersteuning, comfort en 
veiligheid. Soepel en comfortabel rijgedrag bij elke snelheid door instelbare vering. De Beatle kan 
volledig op de specifieke wensen van de gebruiker worden afgestemd, ook als deze veranderen. 
Keuze uit diverse aanpassingsmogelijkheden, speciale besturingsopties en accessoires. 

                   

380-525 mm 440-520 mm 400-480 mm 
excl. kussen 

600 mm 1100 mm Beatle 82 kg 
excl. accu’s 
Gebr.max 160kg 

De krachtige motoren en hoog koppel maken minutieus manoeuvreren mogelijk op elke 
ondergrond. Maximale wendbaarheid met voorwielaandrijving. 
 

Het individueel instelbare zitsysteem biedt uitstekende fysieke ondersteuning en hoog zitcomfort. 
Soepel en comfortabel rijgedrag bij elke snelheid door instelbare vering. 
 

Door het modulaire ontwerp kan de Beatle volledig op de specifieke wensen van de gebruiker 
worden afgestemd, ook als deze veranderen. Keuze uit diverse elektrische verstellingen, speciale 
besturingsopties en accessoires. 
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De compacte Beatle is eenvoudig te besturen. De elektrische hoog/laag optie zorgt voor optimale 
onafhankelijkheid binnenshuis. 
 

 

Voor veel mensen die gebruik maken van een elektrische rolstoel is comfort een 
absolute must, zeker bij intensief gebruik buiten. En dat is precies wat Alex biedt: 
ongekend rijcomfort. Kenmerkend is het unieke VIA veersysteem. Niet alleen 
schokken, maar ook trillingen worden geabsorbeerd. Echte vering dus, die samen 
met de gerenommeerde elektronica en het instelbarezitsysteem zorgt voor 
perfect rijgedrag. Daarmee is Alex ook geschikt voor mensen met pijnklachten. 
Een hoge snelheid en actieradius zijn mogelijk. Compacte afmetingen en een 
zeer lage zithoogte - vanaf 47 cm incl. zitkussen – maken Alex daarnaast erg 
aantrekkelijk voor gebruik binnenshuis. Uiteraard is bij het ontwerp ook veel 
aandacht besteed aan het uiterlijk. Het resultaat: een strakke vormgeving en 
keuze uit diverse kleuraccenten. Kortom, maak kennis met Alex, een eigentijdse 
rolstoel met vele gezichten! 
 
Kijkt u ook eens op www.mijnalex.nl 

           

380-525 440-520  
400-425-450-475  

excl. kussen 
 610  

fwd  1120 

rwd 1080       

Alex 87 kg excl. accu's 

Gebr.max. 

160 kg 

6 / 9 km/h 
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Compacte afmetingen en een zeer lage zithoogte - vanaf 47 cm (incl. 
zitkussen), ook in combinatie met hoog/laag én kantelverstelling - 
maken Alex zeer geschikt voor gebruik binnenshuis. Optimaal 
manoeuvreren en gemakkelijk onder tafel.  

 

  

  

 

Kenmerkend voor Alex is het unieke VIA veersysteem. Niet alleen 
schokken, maar ook trillingen worden geabsorbeerd. Ook geschikt 
voor mensen met pijnklachten.   

  

  

  

 

Voorwiel- of achterwielaandrijving, door de instelbare wielbasis en 
zwaartepuntinstelling rijdt u met Alex bij elke snelheid soepel en 
stabiel. Hoge snelheid en grote actieradius mogelijk. 

  

  

 

 

Alex heeft een eigentijdse vormgeving met oog voor detail. Standaard 
keuze uit diverse kleuraccenten. 

  

  

  

 

Het gebruik van duurzame componenten en gerenommeerde 
elektronica staat garant voor kwaliteit en veiligheid. Door het slimme, 
modulaire ontwerp is Alex bovendien erg servicevriendelijk. 

  

  

  

 

 
Door het modulaire ontwerp kan Alex volledig op de specifieke 
wensen van de gebruiker worden afgestemd. Keuze uit diverse 
elektrische verstellingen en speciale besturingsopties. 
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Bijlage 2: Assemblagelijnen en aanpasserij 
 
Er worden hieronder geen foto's opgenomen van een onderhoudsbus. Een onderhoudsbus is een 
VW-bus voorzien van gereedschappen en de meest voorkomende onderdelen. Newco zal over 1 
onderhoudsbus beschikken.  
Magazijn rekken (hoge versie) 
10 secties van deze hoge stellingen zullen meegaan naar Newco 
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Magazijn rekken lage versie 
7 rijen a 5 secties elk zullen mee overgaan naar Newco 
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Werkplek spare parts picking en kleine assemblage voor spare parts 
1 werkplek zoals te zien op de rechterkant van de foto inclusief pc tafel en gereedschap gaat mee 
naar Newco 
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Eind van de Beatle yes lijn (incl lift en werkstations) 
De lift, pc tafel en 6 beige rekken gaan mee naar Newco 

 



Openbare Versie 

63                                            Openbare Versie 

 
Assemblagelijn Beatle  
Twee verrijdbare werktafels zoals te zien op de foto gaan voor de Beatle mee naar Newco 
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Assemblagelijn ibis XP 
 
De gehele lijn zoals te zien op de foto gaat mee naar Newco, te weten 
4 beige rekken en 1 verrijdbare werktafel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage lijn Alex 
Deze assemblagelijn gaat in zijn geheel mee naar Newco 
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Werkplek Goederenontvangst 
Aangezien er twee goederenontvangsten ontstaan zal dit bij Newco/Handicare op een andere 
manier ingericht moeten worden. 
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Werkplekken adaptations 
 
1 werkplek gaat mee naar Newco, te weten een werktafel met alle toebehoren en 1 lift zoals voor 
de werktafel te zien is. 
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Bijlagen 2 – 8 bij het remedievoorstel 
Zie de bijlagen 2 tot en met 8 bij het remedievoorstel van 7 december 2010 met kenmerk 6900/ 
230 

 


