
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2163/ VastNed - Uni-Invest 

 

I. MELDING

1. Op 24 oktober 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 VastNed Offices/ Industrial N.V. en Uni-Invest N.V. 

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

Mededingingswet.

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 212 van 1 

november 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn 

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

3. VastNed Offices/ Industrial N.V. (hierna: VastNed) is een naamloze 

vennootschap naar Nederlands recht. Zij is een onderdeel van de VastNed 

Groep. De VastNed Groep is een beleggingsfonds dat aan de Euronext 

Amsterdam is genoteerd, heeft de status van een beleggingsmaatschappij 

met veranderlijk kapitaal (hierna: BMVK)[1] en bezit een vergunning van de 

Nederlandsche Bank N.V. onder de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen. De 

VastNed Groep bestaat uit twee beursgenoteerde vastgoed 

beleggingsinstellingen, alsmede een vennootschap die zorg draagt voor het 

beheer van de onroerend goed portefeuille van de beide 

beleggingsinstellingen. VastNed is actief op het gebied van beleggingen ten 

behoeve van investeerders in verhuurde kleinschalige, middelgrote en 

incidenteel grote kantoren, bedrijfsruimten en combinatiegebouwen.[2] De 

beleggingen zijn verspreid over heel Nederland. De directe 

beleggingsresultaten worden nagenoeg geheel in de vorm van dividend aan de 

aandeelhouders uitgekeerd.

4. Uni-Invest N.V. (hierna Uni-Invest) is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht Zij is een beleggingsfonds dat aan de Euronext Amsterdam 

is genoteerd. Uni-Invest heeft de status van een BMVK en bezit een 

vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. onder de Wet Toezicht 

Beleggingsinstellingen. De activiteiten van Uni-Invest bestaan uit het ten 

behoeve van investeerders beleggen in Nederlands onroerend goed, te weten 

kantoren, winkels, bedrijfsruimten en woningen. Opbrengsten komen in de 

vorm van dividend ten goede aan aandeelhouders/beleggers.

 



III. DE GEMELDE OPERATIE

5. De gemelde operatie behelst de juridische fusie (in de zin van artikel 2:309 

e.v. BW) tussen VastNed en Uni-Invest, waarbij Uni-Invest de verdwijnende 

onderneming is. De overblijvende onderneming zal haar status van 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en haar status van fiscale 

instelling behouden. De overblijvende vennootschap zal de naam VastNed 

Offices/ Industrial N.V. gaan voeren. Een en ander is vastgelegd in de Letter 

of Intent d.d. 22 september 2000.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

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

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5, omschreven transactie 

leidt er toe dat Uni-Invest zal opgaan in VastNed Offices/Industrial N.V. en zal 

op houden te bestaan.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn VastNed en Uni-

Invest.

8. 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 productmarkten

Standpunt van partijen

9. Partijen zijn de opvatting toegedaan dat hun activiteiten op twee markten 

overlappen, zijnde:

- de markt voor het aanbieden van beleggingsproducten; 

- de markt voor verhuur van vastgoed. 

Aanbieden van beleggingsproducten

10. Beide partijen bieden beleggingsproducten aan door het aanbieden van 

aandelen in hun fondsen aan beleggers. Op deze beleggersmarkt, zo stellen 

partijen, concurreren partijen met andere Euronext genoteerde bedrijven en 

met banken en andere beleggingsinstellingen aangeboden beleggingsfondsen, 

alsmede met een breed scala aan andere beleggingsvormen.[3]

11. Binnen de markt voor beleggingsproducten zou volgens partijen nog een 

aparte markt voor beleggingen in onroerend goed kunnen worden 

onderscheiden. Onroerend goedfondsen onderscheiden zich in zekere mate 

van andere aandelen- en beleggingsfondsen wat betreft het risicoprofiel en het 



daaraan gekoppelde rendement. Beleggen in onroerend goed onderscheidt 

zich door een goed rendement, stabiele waardegroei en vereist specifieke 

kennis met betrekking tot het beheren van onroerend goed.

12. Vervolgens zou de markt voor beleggingen in onroerend goed 

mogelijkerwijs nog te onderscheiden zijn in directe beleggingen en indirecte 

beleggingen in onroerend goed. Zo hebben beleggers volgens partijen en dan 

met name de institutionele beleggers, de keuze om zelf gebouwen te kopen 

(directe beleggingen), of aandelen te kopen in instellingen die in vastgoed 

beleggen (indirecte beleggingen). Voor particulieren is in feite alleen de 

tweede mogelijkheid een optie.

Verhuur van onroerend goed

13. Partijen geven aan dat de activiteit van de exploitatie van onroerend goed 

gekoppeld is aan de markt voor beleggingen in onroerend goed. Partijen zijn 

op het gebied van exploitatie van onroerend goed enkel actief op het gebied 

van verhuur van onroerend goed.

14. Partijen geven aan dat vanuit het oogpunt van de huurders de markt voor 

de verhuur van onroerend goed mogelijkerwijs te verdelen is in deelmarkten 

voor verhuur van woonruimte, winkelruimte, bedrijfsruimte en kantoorruimte.

Beoordeling

Aanbieden van beleggingsproducten

15. Voor de vrager naar beleggingsproducten hangt de keuze voor een 

bepaalde beleggingsvorm (onder meer) af van het gewenste risicoprofiel met 

daaraan gekoppeld rendement. Zo kan een belegger kiezen voor beleggingen 

met een relatief laag risicoprofiel (bijvoorbeeld staatsobligaties) of met een 

relatief hoog risicoprofiel (bijvoorbeeld internetfondsen). Binnen dit scala aan 

keuzes, kan de belegger ook kiezen voor beleggingen in vastgoed. Partijen 

zijn onroerend goed fondsen en bieden derhalve enkel beleggingsproducten in 

onroerend goed aan.

16. Voor de beoordeling van onderhavige zaak kan evenwel in het midden 

blijven of het aanbieden van beleggingsproducten mogelijkerwijs moet worden 

onderverdeeld naar het soort belegging(-sfonds) (staatsobligaties, onroerend 

goed et cetera). Eveneens kan in het midden blijven of er binnen de activiteit 

van het aanbieden van beleggingsproducten in het onroerend goed nog een 

onderscheid zou moeten worden gemaakt naar directe en indirecte 

beleggingen. Ook kan in het midden blijven of de markt wellicht ruimer zou 

moeten worden afgebakend (markt voor vermogensbeheer) aangezien de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 21 tot en 

met 25).

De markt voor verhuur van onroerend goed

17. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of de markt voor verhuur 

van onroerend goed nader moet worden onderverdeeld naar verhuur voor 

woonruimte, winkelruimte, bedrijfsruimte en kantoorruimte, omdat de 

uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 26 tot en 

met 29).



Relevante geografische markten

Opvatting partijen

Aanbieden van beleggingsproducten

18. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt voor het aanbieden van 

beleggingsproducten ten minste nationaal is. Partijen merken in dit verband 

op dat alle Nederlandse beleggingsfondsen ten minste op nationaal niveau 

actief zijn, veelal zelfs op Europees en soms zelfs op wereldwijd niveau. 

Indien er een aparte markt voor beleggingen in onroerend goed zou bestaan, 

dan heeft deze een internationaal karakter. Hoewel er ook onroerend goed-

fondsen bestaan die zich specifiek op de Nederlandse markt richten, zijn er 

eveneens fondsen met een Europese of zelfs mondiale focus.[4] Bovendien 

zijn er veel buitenlandse beleggers op de Nederlandse markt actief. Deze 

zouden ongeveer 20% van het aandeel in vastgoedbeleggingen voor hun 

rekening nemen.[5]

19. In de onderhavige zaak kan de exacte geografische afbakening van de 

markt in het midden blijven, aangezien deze de uiteindelijke beoordeling niet 

benvloedt (zie de punten 21 tot en met 25).

Verhuur van onroerend goed

20. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt voor de verhuur van 

onroerend goed in belangrijke mate nationaal is en wellicht zelfs groter dan 

dat. Indien binnen de markt voor verhuur van onroerend goed onderscheid zou 

worden gemaakt naar soort verhuurde ruimte dan stellen partijen dat de (deel-) 

markten voor de verhuur van kantoorruimte en bedrijfsruimte, gezien vanuit de 

huurder, nationaal en wellicht regionaal zijn. De (deel-) markten voor de 

verhuur van winkelruimte en woonruimte zijn, gezien vanuit de huurder, 

regionaal of mogelijk zelfs lokaal van aard. In de onderhavige zaak kan de 

exacte afbakening van de geografische markt evenwel in het midden blijven, 

nu deze de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt (zie de punten 26 tot en 

met 29).

B. Gevolgen van de concentratie

De markt voor het aanbieden van beleggingsproducten

21. Partijen geven aan dat de verhoudingen op de beleggersmarkt moeten 

worden uitgedrukt in belegd vermogen op basis van marktkapitalisatie.[6] 

Partijen geven aan dat cijfers over het totale in Europa belegde vermogen 

ontbreken, maar dat het belegd vermogen van de 229 grootste 

beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen in Europa, EUR 150,5 miljard 

vertegenwoordigd. Partijen hebben hierin, op basis van deze cijfers (per 

augustus 2000) een aandeel van minder dan 5% .

22. Voor wat betreft de Nederlandse markt voor het aanbieden van vastgoed, 

geven partijen aan dat het niet mogelijk is de totale omvang van deze markt te 

achterhalen. Partijen hebben de omvang van deze markt evenwel trachten te 

benaderen. De totale marktkapitalisatie van de aan de Euronext Amsterdam 

genoteerde vastgoedfondsen in oktober 2000 EURO 11.163 miljoen bedroeg.

[7] Op basis van deze cijfers hebben partijen derhalve een marktaandeel van 

ongeveer 16% op een eventueel te onderscheiden markt voor indirecte 



beleggingen in onroerend goed.

23. Op basis van een rapport van het CBS over directe en indirecte 

beleggingen,[8] blijkt dat ongeveer 20% van alle beleggingen in onroerend 

goed in 1997 uit indirecte beleggingen bestonden en 80% uit directe 

beleggingen. Omdat partijen niet actief zijn op de markt voor directe 

beleggingen, zou uit die gegevens kunnen worden afgeleid dat het aandeel 

van partijen op de totale markt voor (directe en indirecte) beleggingen in 

onroerend goed ongeveer 3,2% bedraagt. Op basis van de ROZ/IPD Property 

Index 2000, behalen partijen derhalve een marktaandeel op het gebied van 

beleggingen in onroerend goed in Nederland van ongeveer 8,5%. De door 

partijen overgelegde marktgegevens geven geen aanleiding om aan de opgave 

van partijen te twijfelen.

24. Indien naar de totale markt voor beleggingen zou worden gekeken dan zal 

het marktaandeel van partijen op zowel een nationale markt als een markt die 

groter dan nationaal zou zijn, afnemen.

Verhuur van onroerend goed

25. Partijen geven aan dat indien de markt voor verhuur van vastgoed nationaal 

wordt bezien, partijen een gezamenlijk marktaandeel hebben van minder dan 

1%, zowel gemeten naar oppervlakte (in m2) als naar opbrengst (in NLG).[9] 

Indien zou worden gekeken naar het soort vastgoed (kantoorruimte, 

winkelruimte, bedrijfsruimte) dan blijven de gezamenlijke marktaandelen van 

partijen eveneens onder de 1%.Wanneer wordt gekeken naar regionaal, of 

zelfs lokaal (de grote steden) niveau, dan blijven de gezamenlijke 

marktaandelen van partijen op de totale markt voor vastgoed, maar ook op de 

segmenten kantoorruimte, winkelruimte en bedrijfsruimte vrijwel overal ver 

onder de 10%. In twee gevallen (Enschede en Gouda) behalen partijen een 

gezamenlijk marktaandeel van 14, respectievelijk 17% op de lokale markt.

26. Partijen hebben aangegeven dat er op het gebied van verhuur van 

woonruimte nauwelijks enige overlap tussen hun activiteiten bestaat. VastNed 

heeft slechts enkele panden voor winkelruimte die gecombineerd zijn met 

woonruimte, maar geen woonruimte op zich. Uni-Invest heeft verspreid over 

heel Nederland circa 50 panden met woonruimtebestemming, hetgeen gezien 

op de totale hoeveelheid woonruimte een gering aantal is.

Conclusie

27. Gelet op de marktaandelen die partijen na de concentratie zullen hebben 

op zowel de (deel-) markt(en) voor beleggingsproducten, als de (deel-)markt

(en) voor verhuur van onroerend goed, is er geen reden om aan te nemen dat 

als gevolg van de onderhavige concentratie een economische machtspositie 

kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat de mededinging op 

de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd.

 

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 heeft 

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.

Datum: 4 december 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Mr. W.C.J. de Lange

Wnd. 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 artikel 2:76a BW.

[2] Combinatiegebouwen bestaan uit twee of meer verschillende soorten 

huurruimten.

[3] Zo kunnen beleggers volgens partijen kiezen uit beursgenoteerde 

hoofdfondsen, beleggingsfondsen, verschillende soorten spaarrekeningen, 

antiek, postzegels e.d.

[4] Uit door het tijdschrift Vastgoedmarkt internationaal gepubliceerde cijfers 

blijkt dat Nederlandse onroerend goed investeringen ten behoeve van 

beleggingen in buitenlands onroerend goed per augustus 2000 NLG 60,3 

miljard bedroegen.

[5] Partijen geven aan dat volgens schattingen van ROZ/IPD Netherlands 

Property Index de totale waarde van de Nederlandse 

vastgoedbeleggingsmarkt over 1999 NLG 80-85 miljard bedraagt. In augustus 

2000 bleek het aandeel van de buitenlandse beleggingen in Nederlandse 

vastgoed ongeveer 17, 3 miljard gulden te bedragen.

[6] Hieronder wordt verstaan het aantal door een vennootschap uitgegeven 



aandelen, vermenigvuldigd met de koers van dit aandeel op een specifieke 

datum. Voor directe beleggingen wordt hieronder verstaan de waarde van een 

object.

[7] Cijfers: Kempen & Co.

[8] www.cbs.nl (november 2000).

[9] Partijen baseren zich hier op gegevens afkomstig van CB Richard Ellis 

Consultancy Amsterdam, DTZ Zadelhoff Research en marktrapportages van 

Jones Lang LaSalle Research en Consultancy City Reports 2000.
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