
BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2169/ ABP - VIB 

 

I. MELDING

1. Op 10 november 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 Stichting Pensioenfonds ABP voornemens is zeggenschap 

te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over 

VIB N.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 222 van 15 

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

geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Stichting Pensioenfonds ABP (hierna: ABP) is een stichting naar 

Nederlands recht. Zij is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en 

onderwijs en belegt derhalve gelden ten behoeve van de pensioenvoorziening. 

Daarnaast voert zij aan pensioenvoorziening verwante regelingen uit voor 

derden en biedt zij als verzekeraar andere verzekeringsproducten aan die 

aanvullend zijn op collectieve c.q. wettelijke verzekeringen.

3. VIB N.V. (hierna: VIB) is een naamloze vennootschap naar Nederlands 

recht. Als beleggingsmaatschappij legt zij zich toe op beleggingen in 

onroerend goed, hetgeen onder meer aankoop, verkoop en beheer (verhuur) 

van onroerend goed omvat. Haar beleggingsportefeuille omvat kantoren, 

winkelcentra en bedrijfsruimten.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft de overdracht van de winkels, kantoren en 

ontwikkelingsprojecten van Winkel Beleggingen Nederland B.V. (hierna: 

WBN), een dochtermaatschappij van ABP, aan VIB. In ruil hiervoor verkrijgt 

ABP nieuw uit te geven aandelen VIB, waardoor zij, tezamen met de 

aandelen VIB die zij reeds houdt, 39% van het vergrote aandelenkapitaal in 

VIB verkrijgt.

5. Na de aandelenruil zal een persoon op voordracht van ABP toetreden tot de 

Raad van Commissarissen van VIB (hierna: RvC). De RvC zal bestaan uit 

zeven leden. Een en ander is vastgelegd in de door partijen bij de melding 

overgelegde Letter of Intent van 2 oktober 2000 (hierna: Letter of Intent). Leden 

van de directie en de RvC van VIB worden benoemd door de Algemene 



Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) op voordracht van de RvC.

6. Uit informatie die partijen hebben overgelegd blijkt verder dat de 

daadwerkelijke opkomst bij de AvA bijzonder laag is en in het algemeen 

varieert van 3-5%. In 1997 is er een opkomst geweest van 28,5% als gevolg 

van zorgen die bestonden bij kleinere aandeelhouders over het gevoerde 

beleid. Op grond van bovenstaande gegevens kan worden vastgesteld dat 

ABP zeggenschap zal verwerven over VIB.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

7. 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 ABP de facto zeggenschap verkrijgt over VIB.

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

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn ABP en VIB.

9. 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

10. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van het beleggen in 

en exploiteren van kantoor- en winkelruimte. 

11. Met partijen en in navolging van voorgaande besluiten[1] wordt in het 

onderhavige geval uitgegaan van een aparte markt voor het beleggen in en 

exploiteren van onroerend goed. Evenals in voornoemde besluiten kan in het 

onderhavige geval in het midden blijven of deze markt nader dient te worden 

opgesplitst in afzonderlijke markten voor bijvoorbeeld projectontwikkeling, 

verhuur van vastgoed en dagelijks beheer van vastgoed. Partijen zijn niet actief 

op het gebied van projectontwikkeling. Voorts voeren partijen de verhuur en 

het dagelijks beheer van vastgoed uitsluitend uit voor het eigen onroerende 

goed, zodat in het navolgende geen nader onderscheid gemaakt tussen deze 

activiteiten afzonderlijk.

12. In navolging van het Rodamco/Amvest-besluit[2] wordt in het onderhavige 

geval rekening gehouden met een mogelijk nauwere afbakening van de markt 

voor het beleggen in en exploiteren van onroerend goed, naar de verschillende 

soorten vastgoed, zoals kantoorruimten, winkelruimten, bedrijfsruimten en 

woonruimten. In casu wordt in het midden gelaten of dit nadere onderscheid 

afzonderlijke productmarkten betreft, aangezien de materile beoordeling 

hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 13 en 18 tot en met 20).



13. Aangezien de activiteiten van partijen niet overlappen op het gebied van 

woon- en bedrijfsruimten zal in het onderhavige besluit niet nader worden 

ingegaan op deze activiteiten.

14. Naar aanleiding van het Vendex/KBB-besluit[3] zou met betrekking tot het 

beleggen in en exploiteren van winkelruimten een nader onderscheid gemaakt 

kunnen worden naar enerzijds A1-locaties en anderzijds B- en C-locaties. 

Partijen hebben hieromtrent opgemerkt dat ABP noch VIB in hun 

winkelportefeuille een onevenredig groot gewicht heeft van deze verschillende 

kwaliteiten winkelruimten. Er bestaat geen aanleiding om aan deze opgaven 

van partijen te twijfelen. Op basis hiervan en het feit dat de activiteiten van VIB 

op het gebied van het beleggen en exploiteren van winkelruimten zeer beperkt 

van omvang zijn, zal in het onderhavige geval niet nader worden ingegaan op 

het onderscheid tussen A1-locaties en B- en C-locaties. 

Relevante geografische markt

15. Partijen geven aan dat er goede redenen zijn om uit te gaan van een 

nationale markt voor het beleggen in en exploiteren van onroerend goed. Zij 

stellen dat hun activiteiten elkaar uitsluitend overlappen voor wat betreft de 

Nederlandse markt, dat zij beide in geheel Nederland in vastgoed beleggen en 

dat de meeste concurrenten ook in geheel Nederland actief zijn. Voorts 

wijzen zij erop de afnemers/huurders in de regel grote, nationaal opererende 

ondernemingen zijn.

16. Navraag bij partijen leert dat een minderheid van hun huuropbrengsten 

afkomstig is van klanten die in geheel Nederland actief zijn als huurders. In 

onderhavig besluit kan echter in het midden worden gelaten of de al dan niet 

nader gesegmenteerde markt voor het beleggen in en exploiteren van 

onroerend goed in geografisch opzicht nationaal, regionaal dan wel lokaal is, 

aangezien de materile beoordeling hierdoor niet wordt benvloed (zie de punten 

17 tot en met 20).

B. Gevolgen van de concentratie

17. Indien wordt uitgegaan van een nationale markt voor het beleggen in en 

exploiteren van onroerend goed, dan is het gezamenlijk marktaandeel van 

ABP en VIB op basis van vloeroppervlakte circa [0-10%]* en circa [0-10%] 

indien wordt uitgegaan van de waarde van de totale voorraad bedrijfsonroerend 

goed in Nederland[4], aldus partijen.

18. Indien zou worden uitgegaan van een afzonderlijke, landelijke, markt voor 

het beleggen in en verhuren van kantoren bezitten partijen een gezamenlijk 

marktaandeel van [0-10%] (naar verhuurd vloeroppervlak) of [10-20%] 

(uitgegaan van de marktwaarde van het verhuurde vastgoed)[5]. Indien zou 

worden uitgegaan van regionale markten zou het marktaandeel van partijen in 

alle overlapgebieden kleiner zijn dan [10-20%] (zowel naar oppervlakte als 

naar waarde), met uitzondering van Flevoland en Limburg, waar hun 

marktaandeel (naar waarde) respectievelijk [20-30%] en [30-40%] zou 

bedragen.

19. Op een regionale markten voor het beleggen in en verhuren van 

winkelruimte zouden de gezamenlijke marktaandelen van partijen in alle 

overlapgebieden kleiner zijn dan [0-10%] (naar oppervlakte) of [10-20%] (naar 

waarde), met uitzondering van Utrecht, waar hun marktaandeel (naar waarde) 



[20-30%] zou bedragen. In deze provincie zijn de activiteiten van VIB echter 

bijzonder beperkt (minder dan 1%). Indien de geografische dimensie van deze 

markt lokaal zou zijn, zijn de posities van partijen vergelijkbaar, met 

uitzondering van Almere en Utrecht, waar partijen gezamenlijke 

marktaandelen zullen bezitten van respectievelijk [30-40%] en [30-40%] (naar 

oppervlakte).

20. De onder de punten 18 en 19 genoemde marktaandelen dienen echter om 

meerdere redenen te worden gerelativeerd. Allereerst is naast partijen een 

aantal andere grote, financieel krachtige ondernemingen actief (zie ook punt 

21). Zowel in Flevoland en Limburg als in Almere en Utrecht is een aantal van 

deze partijen actief. Met betrekking tot Flevoland en Limburg dien in 

overweging genomen te worden dat met name op het gebied van grote 

kantoren afnemers/huurders ook over de mogelijkheid beschikken om zelf een 

kantoorpand te (laten) bouwen of te ontwikkelen. Ten aanzien van Almere kan 

verder worden opgemerkt dat de komende jaren zal worden gewerkt aan een 

aanzienlijke uitbreiding van het winkelbestand. In Utrecht zijn de activiteiten 

van het ABP met name geconcentreerd in Hoog Catharijne.

21. Met partijen wordt erop gewezen dat er naast ABP en VIB grote 

concurrenten actief zijn op de markt voor het beleggen in en exploiteren van 

onroerend goed, waaronder Rodamco/Amvest[6], ING Vastgoed, Fortis 

Investments, VastNed/Uni-Invest[7], Sociaal Fonds Bouwnijverheid en enkele 

pensioenfondsen van grote Nederlandse ondernemingen of bedrijfstakken. 

Voorts zijn op deze (deel)markt(en) grote ondernemingen actief als ABN 

AMRO Bank, NS Vastgoed, Interpay Nederland B.V., Nauta Dutilh 

Advocaten, ICTY (het Yoegoslavi-tribunaal), Laurus, Vendex KBB, Ahold, 

Blokker en WE Vastgoed.

22. Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat als gevolg 

van de onderhavige concentratie geen economische machtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt voor het beleggen in en exploiteren van 

onroerend goed, of een deel daarvan, op significante wijze wordt belemmerd.

 

VII. CONCLUSIE

23. 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.

24. 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: 13 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 het besluit van 7 september 2000 in zaak 2052/Almafin, Jureko, Port 

Greve en De Groot Gran Dorado en het besluit van 18 september 2000 in 

zaak 2029/Rodamco Amvest.

[2] Besluit van 18 september 2000, reeds aangehaald.

[3] Zie het besluit van 5 oktober 1998 in zaak 166/Vendex KBB.

* Bedrijfsvertrouwelijke gegevens zullen hierna in deze [openbare] tekst 

worden weergeven door middel van haken [].

[4] Partijen baseren de totale voorraad bedrijfsonroerend goed in Nederland op 

publicaties van het CBS.

[5] Bron: ROZ/IPD-index. In deze index worden de gegevens verzameld die 

door Nederlandse institutionele beleggers en beursgenoteerde 

vastgoedfondsen worden verschaft. In de index zijn uitsluitend gegevens 

opgenomen van ondernemingen met een Nederlandse vastgoedportefeuille die 

minimaal NLG 100 miljoen vertegenwoordigd. Aangezien niet alle 

ondernemingen met een dergelijke Nederlandse vastgoedportefeuille zijn 

opgenomen in de ROZ/IPD-index en ondernemingen met een kleinere 

Nederlandse vastgoedportefeuille evenmin deelnemen, onderschat deze index 

de omvang van de Nederlandse markt.

[6] Zie besluit in zaak 2029/Rodamco Amvest, reeds aangehaald.

[7] Zie besluit van 4 december 2000 in zaak 2163/VastNed Uni-Invest. 
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