
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2164/ Royal Nederland - AXA Schade 

 

I. MELDING

1. Op 25 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 Royal Nederland Schadeverzekering N.V. voornemens is 

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

Mededingingswet, over de co-assurantie activiteiten op het gebied van 

schadeverzekeringen van AXA Schade N.V. Van de melding is mededeling 

gedaan in Staatscourant 213 van 2 november 2000 naar aanleiding waarvan 

geen zienswijzen van derden naar voren zijn gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Royal Nederland Schadeverzekering N.V. (hierna: Royal Nederland) is een 

naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij is een 

dochteronderneming van de Franse onderneming Assurances Gnrales de 

France die op haar beurt onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Allianz 

Group. Allianz Group is zowel binnen als buiten Nederland actief als 

verzekeraar en financile dienstverlener. Zij biedt levens- en 

schadeverzekeringen aan alsmede andere gerelateerde financile diensten.

3. AXA Schade N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. 

Zij is de dochteronderneming van AXA schade B.V. die op haar beurt 

onderdeel uitmaakt van de zogenaamde AXA Groep. AXA Groep is zowel 

binnen als buiten Nederland actief als verzekeraar en financile dienstverlener. 

Zij biedt levens- en schadeverzekeringen aan alsmede andere gerelateerde 

financile diensten. Het over te nemen deel van onderneming betreft de co-

assurantie activiteiten op het gebied van schadeverzekeringen[1] van AXA 

Schade N.V. (hierna: AXA).

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie is neergelegd in een Letter of Intent d.d. 25 

september 2000 die de overname van de co-assurantie activiteiten op het 

gebied van schadeverzekeringen van AXA Schade N.V. aan Royal Nederland 

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 de co-assurantie activiteiten op het gebied van 

schadeverzekeringen van AXA Schade N.V. worden samengevoegd met de 

activiteiten van Royal Nederland.

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

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

Nederland.

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

A. Relevante markten

Relevante productmarkt[en]

Standpunt partijen

8. Partijen zijn beide actief als verzekeringsmaatschappijen en zij geven aan 

dat zij beide schadeverzekeringen aanbieden op de zogenaamde co-

assurantie schademarkten. Zij verstaan hieronder het aanbieden van 

schadeverzekeringen ten aanzien van een bepaald risico door meer dan n 

verzekeraar (risicospreiding) aan grote tot zeer grote spelers. Dit type 

verzekering komt vrijwel steeds door middel van (beurs)makelaars tot stand 

en omvat de zogenaamde industrile schaderisicos die kunnen worden 

onderverdeeld naar transportschade, brand- en andere zaakschade en schade 

op grond van aansprakelijkstelling. Partijen merken deze activiteiten aan als 

een aparte, van andere activiteiten in de verzekeringsbranche te 

onderscheiden, markt.

Beoordeling

9. In eerdere besluiten is geconcludeerd dat er een aparte, van andere typen 

van verzekeringen te onderscheiden, markt bestaat voor het aanbieden van 

schadeverzekeringen die wellicht nog onder te verdelen is in onder andere 

transportschadeverzekeringen en brandschadeverzekeringen.[2]

10. Ook in het onderhavige geval kan van een aparte markt voor het aanbieden 

van schadeverzekeringen worden uitgegaan. Het is niet uit te sluiten dat moet 

worden uitgegaan van een aparte markt voor co-assurantie activiteiten op het 

gebied van schadeverzekeringen. Een argument hiertoe is dat de te 

verzekeren risicos vele malen groter zijn dan (en daardoor niet te vergelijken 

met) de risicos die bijvoorbeeld particulieren of het midden- en kleinbedrijf 

willen verzekeren. Dit heeft tot gevolg dat dit type verzekeringen steeds tot 

stand komt door middel van (beurs)makelaars nu er steeds sprake zal zijn 

van risicospreiding en derhalve van meerdere betrokken verzekeraars.



11. Voor de beoordeling van de onderhavige concentratie is het evenwel niet 

nodig om een nadere marktafbakening naar een mogelijk te onderscheiden 

markt voor co-assurantie activiteiten te onderzoeken nu dat voor de materile 

beoordeling geen verschil maakt.[3] Voorts is het niet nodig dat vervolgens 

een onderscheid wordt gemaakt naar de aard van het te verzekeren risico 

zoals brandschade, transportschade of aansprakelijkheidsverzekeringen nu 

ook dat de materile beoordeling niet benvloedt (zie punt 14).

Relevante geografische markten

12. Partijen geven aan dat de geografische omvang van de markt voor het 

aanbieden van schadeverzekeringen nationaal is. Zij baseren dat met name 

op het feit dat de klanten nationale afnemers zijn.

13. De Europese Commissie heeft wel geconcludeerd[4] dat de markt voor de 

afzet van de meeste typen van schadeverzekeringen een nationaal karakter 

heeft, gezien de verschillen in de verkoopkanalen, consumentenvoorkeuren en 

wetgeving in de verschillende lidstaten. Evenwel heeft de Europese 

Commissie ook wel aangegeven dat dit anders kan zijn voor de markt voor 

onder meer herverzekeringen en de zogenaamde zakelijke markt voor 

verzekeringen die volgens de Commissie ruimer dan nationaal kunnen zijn.[5] 

In het onderhavige geval kan het evenwel in het midden worden gelaten of er 

sprake is van een nationale of een internationale markt nu dat voor de 

beoordeling geen verschil maakt (zie punt 14).

B. Gevolgen van de concentratie

14. Zoals aangegeven bestaat er enkel overlap op het gebied van co-

assurantie van schadeverzekeringen in Nederland. Partijen hebben 

aangegeven dat het gezamenlijke marktaandeel in Nederland op dit gebied 

minder bedraagt dan 20%.[6] Er is geen aanleiding om aan dat cijfer te 

twijfelen.[7] Indien een nader onderscheid wordt gemaakt naar de typen van 

het te verzekeren risico bedraagt het gezamenlijke marktaandeel van partijen 

eveneens steeds minder dan 20% behoudens op het gebied van 

aansprakelijkheidsverzekeringen. Partijen schatten hun gezamenlijke aandeel 

op dat gebied in op minder dan 25%.

15. Partijen hebben aangegeven dat er een sterke countervailing power uitgaat 

van de afnemers, de assurantiemakelaars. In een rapport dat is opgesteld 

door het NEI[8] wordt dit standpunt bevestigd.[9] Voorts gaat het in het 

onderhavige geval om de overname van een portefeuille[10] van zogenaamde 

kortlopende verzekeringscontracten.[11] Gelet op deze omstandigheden is 

het niet uit te sluiten dat deze gezamenlijke marktaandelen de positie van 

partijen overschatten.

16. Gelet op de marktaandelen op de genoemde relevante markt(en), gelet op 

de relatief sterke vraagmacht en gelet op het grote aantal krachtige 

concurrenten zoals onder meer Fortis Corporate Insurance N.V., Nationale-

Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en Aegon Nederland N.V. 

bestaat er geen reden om aan te nemen dat door de concentratie een 

economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.

 



VI. CONCLUSIE

17. 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.

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: 23 november 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] Meer specifiek: het recht om de afgesloten verzekeringen van AXA te 

verlengen alsmede om de werknemers die zich met deze portefeuille van AXA 

bezig houden. Het gaat hier volgens partijen namelijk om 

verzekeringsovereenkomsten die jaarlijks al dan niet door de verzekerden 

worden verlengd.

[2] Zie zaak 1821/NHL-Schade ESRH, besluit van 15 maart 2000 en het 

besluit van de Europese Commissie, IV/M.1142-Commercial Union/General 

Accident, d.d. 6 mei 1998, punt 7.

[3] Er is immers enkel overlap op het gebied van de co-assurantie van 

schadeverzekeringen. Indien wordt uitgegaan van een ruimere markt zal het 

marktaandeel van partijen daardoor kleiner zijn.

[4] Zie onder meer besluit IV/M.859-Generali/Prime, d.d. 18 december 1996. 

[5] Zie besluit IV/M.1142-Commercial Union/General Accident, reeds 



aangehaald, punt 9 alsmede besluit COMP/M.1719 Delta Lloyd 

verzekeringsgroep/Nuts Ohra, besluit van 10 november 1999, punt 15.

[6] Er is enkel overlap op de Nederlandse markt zodat een ruimere afbakening 

van de geografische markt zal leiden tot lagere marktaandelen.

[7] Partijen ontlenen deze opgave aan een rapport dat is opgesteld door het 

onderzoeksinstituut NEI te Rotterdam, Concentratie van mondiaal opererende 

assurantiemakelaars, d.d. maart 2000. NEI geeft aan dat zij de cijfers heeft 

gebaseerd op informatie van de Vereniging Nederlandse Assurantie beurs 

(NVAB).

[8] Rapport, reeds aangehaald in voetnoot 7.

[9] Het NEI geeft onder meer aan dat de verzekeraars op het gebied van de 

co-assurantie activiteiten geringe mogelijkheden hebben om andere 

distributiekanalen aan te wenden. Daarnaast geeft NEI aan dat de makelaars 

in belangrijke mate zijn geconcentreerd waardoor zij een relatief belangrijke 

vraagmacht kunnen uitoefenen.

[10] En de werknemers van AXA die zich met deze portefeuille bezig houden.

[11] Partijen spreken van een overname van renewal rights betreffende de 

verzekeringsovereenkomsten waarbij jaarlijks wordt bezien of de verzekerden 

(makelaars) de verzekeringen willen continueren. Zie ook voetnoot 1.

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


