
Nederlandse mededingingsautoriteit 

BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2177/Fabricom - Axima 

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

voornemen van Fabricom Groep N.V. (die deel uitmaakt van de groep 

Tractebel N.V.), om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van 

artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Axima B.V., en waarvan 

mededeling is gedaan in de Staatscourant, nummer 216 van 7 november 

2000, het volgende.

2. Na onderzoek van deze melding, 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 nu er geen te onderzoeken markten zijn.

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 een klantenbeding, vervat in artikel 5 van de 

koopovereenkomst d.d. 31 oktober 2000, aangemeld als zijnde een bij de 

onderhavige concentratie behorende nevenrestrictie. De inhoud van het beding 

leidt ertoe dat verkopers de verplichting op zich nemen om geen contacten te 

zoeken met en/of overeenkomsten te sluiten met de klanten van de target 

en/of overeenkomsten met klanten over te nemen. De duur van deze non-

concurrentieclausule beloopt een jaar.

5. Met partijen kan worden aangenomen dat de koper tot op zekere hoogte 

dient te worden beschermd tegen concurrerend handelen van de verkoper 

teneinde de koper in staat te stellen de volledige waarde van de overgedragen 

activiteiten te kunnen verwerven. Het beding beperkt zich tot de bestaande 

activiteiten van Axima, zowel in geografisch opzicht als voor wat betreft de 

materile reikwijdte zodat het in het onderhavige geval aannemelijk is dat het 

beding rechtstreeks verbonden is aan de concentratie en niet verder gaat dan 

redelijkerwijs als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de verwezenlijking 

van de concentratie.

Datum: 15 november 2000

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:



w.g. Mw. mr. M.G. Esteruelas Berlinguer

Wnd. plv. 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.

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


