
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1806/Lucent - Deltakabel 

 

I. MELDING

1. Op 13 maart 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

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

medegedeeld dat Lucent Technologies EMEA B.V. voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over Deltakabel Telecom B.V. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 54 van 16 maart 2000 naar aanleiding 

waarvan geen zienswijzen van derden naar voren zijn gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Lucent Technologies EMEA B.V. (hierna: Lucent EMEA) is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht. Lucent EMEA maakt deel uit van de 

zogenaamde Lucent-groep waarvan aan het hoofd staat Lucent Technologies 

Inc. (hierna: Lucent), gevestigd te Murray Hill, Verenigde Staten van Amerika. 

De Lucent-groep is actief op het gebied van informatie- en 

telecommunicatietechnologie. Zij ontwikkelt, bouwt en levert onder andere 

telefoonnetwerken, communicatiesystemen en software en micro-electronica. 

3. Deltakabel B.V. (hierna: Deltakabel) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Zij heeft n dochtervennootschap, gevestigd te Singapore, en 

haar enig aandeelhouder is de heer dr A.C.A. Dake. Deltakabel is actief op 

het gebied van het ontwikkelen en produceren van kabelmodems en 

kabelsystemen.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is neergelegd in de Share Purchase Agreement d.d. 

10 maart 2000 die de verkoop van alle aandelen in Deltakabel door dr Dake 

aan Lucent EMEA behelst.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 



leidt er toe dat Lucent uitsluitende zeggenschap verwerft over Deltakabel.

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Lucent en 

Deltakabel.

7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

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

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

8. Partijen geven aan dat Lucent actief is in de telecommunicatiesector die 

verschillende markten omvat. Deltakabel is actief op de markt voor 

kabelmodemsystemen op welk gebied Lucent geen activiteiten heeft. Als 

gevolg daarvan stellen partijen vast dat er geen sprake is van overlappende 

activiteiten van betrokken ondernemingen. Voorts geven zij aan dat daarnaast 

geen sprake is van een verticale relatie.

9. Het is aannemelijk dat de telecommunicatiesector verschillende markten 

omvat. De Europese Commissie heeft eerder een onderverdeling gemaakt 

naar verschillende telecommunicatieproducten overeenkomstig de toepassing 

ervan en de afnemers.[1] Met partijen kan worden aangenomen dat de 

activiteiten op het gebied van kabelmodemsystemen niet kunnen worden 

aangemerkt als onderdeel van of behorende tot de verschillende 

productmarkten waarop Lucent actief is. Kabelmodemsystemen worden 

gebruikt om via een aansluiting op de kabeltelevisie-infrastructuur, toegang te 

krijgen tot het Internet. Kabelmodems zijn enkel geschikt voor aansluiting op 

kabelnetwerken en kunnen niet worden aangesloten op het traditionele 

telefoonnetwerk. Gelet op het verschil in gebruik en verschil in vereiste know-

how vergeleken met de producten die Lucent ontwikkelt en produceert kan 

worden aangenomen dat er geen overlap bestaat in de onderscheiden 

activiteiten van partijen. Voorts is niet gebleken dat sprake zou zijn van enige 

verticale relatie tussen partijen.

10. Beide partijen zijn op van elkaar te onderscheiden markten actief. Er is er 

geen aanleiding om te veronderstellen dat door de concentratie sprake zou 

kunnen zijn van marktafsluitende effecten. Ook is er geen aanleiding om aan 

te nemen dat door de voorgenomen concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt als gevolg waarvan een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significatie wijze wordt belemmerd.

 

VI. NEVENRESTRICTIES

11. Partijen merken op dat zij als nevenrestrictie aanmerken de non-

concurrentieclausule zoals opgenomen in de consultancy-overeenkomst met 

de managementvennootschap van verkoper. Op grond van artikel VI van de 

consultancy-overeenkomst is het de managementvennootschap van verkoper 

alsmede alle aan de managementvennootschap gelieerde entiteiten, 

waaronder partijen mede de verkoper verstaan, kort gezegd verboden om 



gedurende een periode van drie jaar direct of indirect concurrerende 

activiteiten met die van Deltakabel te verrichten waar dan ook ter wereld.

12. De koper dient tot op zekere hoogte te worden beschermd tegen het 

concurrerende handelen van de verkoper. De in punt 11 genoemde clausule 

kan als rechtstreeks verbonden aan en noodzakelijk voor de verwezenlijking 

van de concentratie en derhalve als nevenrestrictie worden beschouwd. Dit 

geldt ook voor de duur van de clausule. Voor wat betreft de geografische 

werking ervan kan worden opgemerkt dat de clausule als nevenrestrictie in het 

kader van de onderhavige beoordeling kan worden aangemerkt voorzover het 

ziet op het gebied waarin Deltakabel op het moment van het effectueren van 

de transactie actief is.

 

VII. CONCLUSIE

13. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

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

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

14. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

15. Gelet op de overweging in punt 12 is de directeur-generaal van oordeel 

dat, voorzover de in punt 11 omschreven clausule een overeenkomst vormt als 

bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge artikel 10 

van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomst voorzover het ziet 

op het gebied waarin Deltakabel op het moment van het effectueren van de 

transactie actief is.

Datum: 27 maart 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Drs R.J.P. Jansen

Hoofd Concentratiecontrole

 

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 arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Zie onder meer IV/M.1440-Lucent Technologies/Ascend Communication, 

d.d. 6 april 1999, punt 9 en 10.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen. 


