
Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 1913/De Telegraaf AMSE WOW!

 

I. MELDING

1. Op 12 mei 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 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf (hierna: de 

Telegraaf-groep) en APM Business Partners N.V. (hierna: APM), via haar 

dochter Advanced Matching Systems Europe B.V. (hierna: AMSE), 

voornemens zijn onder de naam WOW! B.V. (hierna: WOW!) een 

gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 

27, onder c, van de Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan 

in Staatscourant 95 van 17 mei 2000. Naar aanleiding van de mededeling in 

de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. De Telegraaf-groep is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. 

Zij heeft een groot aantal dochterondernemingen. De Telegraaf-groep is actief 

op het gebied van de uitgifte van dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huisbladen 

en elektronische media, alsmede de technische vervaardiging ervan in 

Nederland, het vervaardigen van grafische producten voor derden, waaronder 

drukwerk, en het verspreiden van dagbladen en drukwerk. De Telegraaf-groep 

is onder meer actief op het gebied van het aanbieden van ruimte voor 

personeelsadvertenties en CV's.

3. APM is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij is een 

participatiemaatschappij met belangen in uiteenlopende sectoren. APM houdt 

onder meer de aandelen in AMSE. AMSE is actief op het gebied van het 

leveren van data, analyse-omgevingen en websites gebaseerd op intelligente 

software in de domeinen arbeidsmarkt, autos, vastgoed, reizen en 

marktonderzoeken.

4. WOW! is een nieuw opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands 

recht. De aandelen in WOW! zijn momenteel in handen van AMSE. WOW! 

zal actief zijn door middel van het plaatsen van vacatures en CVs op het 

Internet.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie betreft de verwerving door de Telegraaf-groep via een 

dochtermaatschappij van 50% van de aandelen in WOW!. Partijen hebben in 

dit verband onder meer een aandeelhoudersovereenkomst van 18 mei 2000 



overgelegd.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

Gezamenlijke zeggenschap

6. Partijen zijn van mening dat de Telegraaf-groep en AMSE door de 

transactie gezamenlijke zeggenschap verwerven. Zij voeren hiertoe aan dat 

beide 50% van de stemrechten zullen bezitten en dat ieder n van de drie 

commissarissen benoemt.

7. De algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AvA) van WOW! 

beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. De vennootschap zal 

beschikken over een eigen directie en een raad van commissarissen (hierna: 

RvC). De RvC bestaat uit drie leden, die worden benoemd door de AvA. En lid 

wordt bindend voorgedragen door de Telegraaf-groep, n lid door AMSE. Het 

derde lid wordt aangewezen door de andere twee commissarissen. De 

directie wordt benoemd en ontslagen door de AvA op bindende voordracht van 

de RvC. AvA, directie en RvC beslissen bij volstrekte meerderheid. Begroting 

en businessplan worden opgesteld door de directie en goedgekeurd door de 

RvC.

8. Uit het voorgaande blijkt dat de Telegraaf-groep en AMSE gezamenlijke 

zeggenschap zullen hebben over WOW!. Beiden kunnen beslissingen van de 

AvA blokkeren, waaronder de voor het commercile beleid cruciale 

beslissingen tot benoeming en ontslag van de directie. Ieder benoemt n van 

de drie commissarissen. De 'derde' commissaris wordt benoemd door de 

andere twee en dus (indirect) door partijen gezamenlijk. Partijen hebben via 

deze weg een veto ten aanzien van deze benoeming. Hierbij zullen partijen 

erop toezien dat niet een commissaris wordt benoemd die ten aanzien van 

belangrijke besluiten zal ingaan tegen het respectievelijke belang van partijen

[1]. Gezien het voorgaande kan worden aangenomen dat partijen een 

dusdanige juridische en feitelijke blokkeringsmacht hebben ten aanzien van 

het commercile beleid van WOW!, dat zij gezamenlijke zeggenschap zullen 

uitoefenen.

Volwaardige gemeenschappelijke onderneming

9. Partijen zijn de samenwerking in WOW! aangegaan voor onbepaalde duur. 

WOW! zal blijkens de diverse overgelegde stukken beschikken over een eigen 

directie en RvC, eigen personeel, en voldoende financile middelen en materile 

en immaterile activa teneinde haar activiteiten zelfstandig te kunnen vervullen. 

WOW! beschikt momenteel over 9 werknemers. Dit is vergelijkbaar met 

andere, reeds actieve spelers op de markt. Blijkens het businessplan zal dit 

aantal na verloop van tijd uitgroeien tot enkele tientallen. WOW! beschikt over 

eigen huisvesting, apparatuur en dergelijke. Tevens zal AMSE voor 

onbepaalde tijd een (sub)licentie aan WOW! verlenen voor het gebruik van 

verschillende IE-rechten en know-how voor het gebruik ten behoeve van alle 

publieke (inter)nettoepassingen voor de arbeidsmarkt in Nederland.

10. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat WOW! 

zelfstandig en duurzaam alle functies van een volwaardige onderneming zal 

vervullen.



Risico van cordinatie

11. Partijen stellen dat de activiteiten van de moeder-concerns elkaar op geen 

enkel gebied overlappen. Hierdoor zal de samenwerking in WOW! er niet toe 

leiden dat het marktgedrag tussen de Telegraaf-groep en AMSE wordt 

gecordineerd, aldus partijen.

12. De Telegraaf-groep is actief op het gebied van het aanbieden van 

advertentieruimte voor personeelsadvertenties, zowel in dagbladen als (door 

middel van 'doorplaatsing' van deze advertenties) op het Internet. Zij biedt op 

internet ook ruimte voor het plaatsen en zoeken van CV's. WOW! zal 

eveneens op het Internet ruimte bieden voor personeelsadvertenties en het 

plaatsen en zoeken van CV's. APM is door middel van AMSE actief als 

exploitant van een vacaturedatabank, zij is niet actief op het gebied van het 

plaatsen van vacatures en CVs op het Internet.

13. Met partijen kan worden aangenomen dat het exploiteren van een 

vacaturedatabank tot een andere markt behoort dan de genoemde activiteiten 

van de Telegraaf-groep. In dit verband kan er bijvoorbeeld op worden gewezen 

dat de afnemers van de Telegraaf-groep adverteerders zijn, in tegenstelling tot 

de afnemers van AMSE. Het betreft geen substitueerbare producten of 

diensten. Bovendien zullen de oprichtende ondernemingen krachtens artikel 

10, lid 1 van de aandeelhoudersovereenkomst gedurende de tijd dat zij 

deelnemen in het aandelenkapitaal van WOW! zich in Nederland niet 

bezighouden met activiteiten die redelijkerwijs geacht moeten worden te 

concurreren met de activiteiten die WOW! zal gaan ondernemen op de 

publieke arbeidsmarkt via het Internet. Het is niet aannemelijk dat de 

samenwerking van partijen in WOW! een mededingingsbeperkend cordinerend 

effect kan hebben op de activiteiten van de moederondernemingen onderling.

Conclusie

14. Uit het voorgaande volgt dat de transactie een concentratie is in de zin 

van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5, 

omschreven transactie leidt er toe dat de Telegraaf-groep en APM 

gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over WOW!. Gezien hetgeen is 

overwogen in punten 6 tot en met 13, zal WOW! een gemeenschappelijke 

onderneming zijn die duurzaam alle functies van een zelfstandige 

economische eenheid vervult, en die er niet toe leidt dat de oprichtende 

ondernemingen hun marktgedrag cordineren.

15. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 

formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn de 

Telegraaf-groep en APM. 

16. 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

A. Relevante markten



Relevante productmarkt(en)

17. Partijen geven aan dat WOW! actief zal zijn op de markt voor het on-line 

aanbieden van ruimte voor het plaatsen van personeelsadvertenties en CVs. 

APM is niet actief op deze markt. De Telegraaf-groep is wel actief op het 

gebied van on-line aanbieden van ruimte voor het plaatsen van 

advertentiediensten, waaronder personeelsadvertenties. Via haar eigen 

website worden advertenties uit het dagblad De Telegraaf doorgeplaatst op het 

Internet. Deze doorplaatsing geschiedt zonder extra vergoedingen 

verschuldigd te zijn.

18. Aangezien er een zeker verband is tussen enerzijds het aanbieden van 

advertentieruimte voor personeelsadvertenties in dagbladen en anderzijds het 

on-line aanbieden van ruimte voor het plaatsen van personeelsadvertenties en 

CVs, zijn beide soorten activiteiten relevant bij de mededingingsrechtelijke 

beoordeling van de onderhavige concentratie. Een nauwkeurige 

marktafbakening kan evenwel achterwege blijven, aangezien dit niet 

beslissend is voor de beoordeling (zie punten 22-23). 

Relevante geografische markt(en)

19. Partijen geven aan dat de markt waarop WOW! actief zal zijn, in eerste 

instantie beperkt is tot Nederland. De websites zullen in de Nederlandse taal 

gesteld zijn, er zullen advertenties in de database worden opgenomen uit in 

Nederland verschenen geprinte media en de websites zullen zich richten op in 

Nederland gevestigde ondernemingen en in Nederland woonachtige 

werkzoekenden.

20. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of de markt(en) 

nationaal dan wel ruimer afgebakend moeten worden, omdat het de materile 

beoordeling niet benvloedt (zie punten 22-23). 

B. Gevolgen van de concentratie

21. Partijen stellen dat er geen benvloede markten zijn. WOW! heeft nog geen 

activiteiten of eigen omzet. De Telegraaf-groep en AMSE zijn niet actief op 

dezelfde of aanverwante markten, aldus partijen. Tevens stellen zij dat er 

evenmin benvloeding plaatsvindt van verticale relaties als gevolg van de 

transactie.

22. De Telegraaf-groep heeft in 1999 op het gebied van het aanbieden van 

advertentieruimte ten behoeve van personeelsadvertenties in dagbladen een 

landelijk marktaandeel van circa [20-30]*%[2]. Het lijkt niet aannemelijk dat zij 

op dit gebied dominant is. Dit geldt eveneens voor haar huidige 

internetactiviteiten ten aanzien van personeelsadvertenties en CV's. Op dit 

gebied heeft zij vele slagvaardige en vaak gespecialiseerde concurrenten[3].

23. Het is niet aannemelijk dat de nog op te starten activiteiten van WOW! de 

positie van de Telegraaf-groep zodanig zullen versterken, dat voor het 

ontstaan of versterken van een dominante positie moet worden gevreesd. 

Evenmin is het aannemelijk dat WOW! als nieuwe toetreder op de markt door 

de deelname van de Telegraaf-groep een dermate sterke positie zal hebben, 

dat er reden is om aan te nemen dat een economische machtspositie kan 

ontstaan. Dit alles is onafhankelijk van de precieze marktafbakening.



 

VI. NEVENRESTRICTIES

24. Partijen hebben verzocht om een non-concurrentiebeding, zoals 

opgenomen in artikel 10 van de aandeelhoudersovereenkomst, aan te merken 

als nevenrestrictie. Krachtens artikel 10, lid 1 van de 

aandeelhoudersovereenkomst zullen de oprichtende ondernemingen 

gedurende de tijd dat zij deelnemen in het aandelenkapitaal van WOW! zich 

in Nederland niet bezighouden met activiteiten die redelijkerwijs geacht 

moeten worden te concurreren met de activiteiten die WOW! zal gaan 

ondernemen op de publieke arbeidsmarkt via het Internet. In artikel 10, lid 2, 

van de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat het non-

concurrentiebeding van kracht zal blijven gedurende 24 maanden nadat een 

oprichtende onderneming zijn aandelen aan de andere oprichtende 

onderneming zal hebben verkocht, tenzij de trekking in overwegende mate het 

gevolg is van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid van de betreffende 

partij niet gevergd kon worden de samenwerking voort te zetten. Ten slotte is 

in artikel 10, lid 4, van de aandeelhoudersovereenkomst een regeling 

opgenomen die inhoudt dat AMSE zich onthoudt van concurrentie tenzij 

anders overgekomen met WOW!.

25. Partijen stellen dat deze bedingen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat 

de kennis over de knowhow, de klantenkring, het commercile beleid en de 

strategie van WOW! door de verkoper wordt gebruikt om WOW! te 

beconcurreren. Het beding dat is opgenomen in artikel 10, lid 2, van de 

aandeelhoudersovereenkomst treedt in werking onmiddellijk na de 

ondertekening van de overeenkomst, hoewel het pas consequenties zal 

hebben bij de beindiging van de samenwerking.

26. Met partijen kan worden aangenomen dat de bedingen van artikel 10, lid 1 

en lid 4, van de aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk zijn om WOW! 

een zelfstandige positie te laten verwerven op de markt. De bedingen, die 

gelden voor de duur van de samenwerking en voor het geografische gebied 

waarbinnen WOW! actief is, bevestigen het feit dat partijen niet actief zullen 

zijn op de primaire markt van WOW! en aldus een gemeenschappelijke 

onderneming tot stand brengen die duurzaam alle functies van een 

zelfstandige economische eenheid vervult, en die er niet toe leidt dat de 

oprichtende ondernemingen hun marktgedrag cordineren.

27. Het in artikel 10, lid 2, van de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen 

beding kan niet worden aangemerkt als nevenrestrictie bij de onderhavige 

transactie. Met name is het beding niet rechtstreeks verbonden met deze 

transactie. De werking van het beding is afhankelijk van een toekomstig 

onzekere voorwaarde nu de periode van 24 maanden pas gaat lopen bij het 

beindigen van de samenwerking. Voor zover dit beding rechtstreeks is 

verbonden met de transactie waarmee de samenwerking wordt beindigd kan 

eventueel bij die transactie beoordeeld worden of dit beding als nevenrestrictie 

kan worden aangemerkt.

 

VII. CONCLUSIE

28. 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.

29. 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.

30. Gelet op de overwegingen 24 tot en met 27 is de directeur-generaal van 

oordeel dat, voorzover de in punt 24 omschreven clausules in artikel 10, lid 1, 

en artikel 10, lid 4, van de aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomsten 

vormen als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel ingevolge 

artikel 10 van de Mededingingswet, niet geldt voor deze overeenkomsten.

Datum: 19 juni 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 ook het besluit van 20 augustus 1998, zaak 768/VNU Geomatic.

* Vertrouwelijk gegeven.

[2] Hierbij is uitgegaan van een marktvolume van NLG 591 miljoen (bronnen: 

BBC en Adformatie). Een andere grote aanbieder op het gebied van het 

aanbieden van advertentieruimte ten behoeve van personeelsadvertenties in 

dagbladen is bijvoorbeeld PCM Uitgevers.

[3] Enkele voorbeelden zijn Intermedair Online, BanenNet en Computable 

Online van VNU, Jobnews en Automatiseringsgids van Wolters Kluwer en 

NRC Carrirepagina, Carp en Clickwork van PCM Uitgevers.
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