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1. Naar aanleiding van de melding op 8 november 2000, met betrekking tot de 

verkrijging van zeggenschap door Bridgepoint Capital Limited over de 

Alcontrol-groep, waarvan Alcontrol B.V. en Biochem Food B.V. deel 

uitmaken, en waarvan mededeling is gedaan in Staatscourant 219 van 10 

november 2000, het volgende.

2. Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens, is de 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de slotsom 

gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in 

hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. 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, aangezien op grond van 

de ter beschikking staande gegevens met voldoende zekerheid kon worden 

vastgesteld dat er geen sprake is van een te onderzoeken markt in de zin van 

artikel 1, sub i, van het Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet.

3. 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.

4. Partijen hebben verzocht om een verklaring dat een aantal bij de 

concentratie overeengekomen en in de bij de melding overgelegde concept-

koopovereenkomst d.d. 31 oktober 2000 opgenomen bedingen kan worden 

beschouwd als nevenrestricties. De bedingen bepalen dat geen van de leden 

van de groep waarvan Kelda Group plc, de verkoper, aan het hoofd staat:

- gedurende een periode van twee jaar na de datum van de koopovereenkomst 

met de activiteiten van de Alcontrol-groep concurrerende activiteiten zal 

voeren in de landen waar de Alcontrol-groep actief is, uitgezonderd activiteiten 

die op die datum reeds werden gevoerd;

- gedurende een periode van twee jaar na de datum van totstandbrenging van 

de concentratie (voor eigen rekening of samen met of namens een ander) met 

de activiteiten van de Alcontrol-groep concurrerende activiteiten in de landen 

waar de Alcontrol-groep actief is zal voeren of zich daarmee bezig houden of 

daarin direct of indirect een belang tot stand brengen of verwerven, met 

uitzondering van een belang in een onderneming waarvan de bedoelde 

activiteiten minder dan 10% van de omzet uitmaken;

- gedurende een periode van twaalf maanden na de datum van 

totstandbrenging van de concentratie pogen personeel te werven dat op die 

datum in dienst is van de Alcontrol-groep in bepaalde belangrijke functies; 

- gedurende een periode van twee jaar na de datum van totstandbrenging van 

de concentratie klanten zal weglokken van de Alcontrol-groep, die in de 

periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de overeenkomst 

klant waren van de Alcontrol-groep. 

5. Het is begrijpelijk dat de koper tot op zekere hoogte beschermd wenst te 

worden tegen concurrerend handelen van de verkoper teneinde de koper in 



staat te stellen de volledige waarde van de overgedragen activiteiten te 

verwerven. De hierboven beschreven bedingen beperken zich tot de bestaande 

activiteiten van de Alcontrol-groep, zowel in geografisch opzicht als voor wat 

betreft de materile reikwijdte, zodat het in het onderhavige geval aannemelijk 

is dat deze bedingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en niet 

verder gaan dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking ervan.

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.
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