
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

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

Zaaknummer 2364/DKV - Achterdoelen 

1. Naar aanleiding van de melding op 21 februari 2001, met betrekking tot de 

verkrijging van uitsluitende zeggenschap van DKV Beheer B.V. in 

Achterdoelen Beheer B.V. (hierna: Achterdoelen), en waarvan mededeling is 

gedaan in Staatscourant 42 van 28 februari 2001 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 een non-concurrentiebeding en een non-

wervingsbeding aan te merken als nevenrestrictie. Deze bedingen zijn 

neergelegd in artikel 9 van de concept-overeenkomst van 20 februari 2001 die 

partijen hebben overgelegd. Het non-concurrentiebeding houdt in dat Weef 

B.V. en Nagelpoel II B.V.(verkopers) en de heren W.F. Vansenne en A.H. van 

der Veen, zich ertoe verbinden dat zij zonder de toestemming van koper in 

Nederland alleen of tezamen met een natuurlijke persoon, onderneming of 

rechtspersoon, hetzij direct of indirect, hetzij voor zichzelf of voor anderen, 

hetzij als aandeelhouder, partner, financier, bestuurder, directeur, agent, 

manager of adviseur van enig andere natuurlijke persoon, onderneming of 

rechtspersoon gedurende een periode van drie jaar vanaf de leveringsdatum, in 

generlei vorm werkzaam of betrokken zullen zijn bij activiteiten die gelijk zijn 

aan of anderszins concurrerend zijn met de activiteiten die door Achterdoelen 

worden ontplooid. Tevens verbinden verkopers en de heren W.F. Vansenne en 

A.H. van der Veen zich om gedurende een periode van drie jaar vanaf de 

leveringsdatum geen werknemers, leveranciers, klanten of andere bij 

Achterdoelen betrokken personen ertoe te bewegen contracten met 

Achterdoelen geheel of gedeeltelijk te verbreken.

5. Het is aannemelijk dat een dergelijk non-concurrentiebeding in beginsel 

rechtstreeks verbonden is aan de concentratie en dat zij noodzakelijk is voor 

haar verwezenlijking. Het feit dat het de verkopers ook verboden zal zijn om 

op te treden als financier en dat het non-concurrentiebeding zich uitstrekt tot 

geheel Nederland, terwijl Achterdoelen niet landelijk actief is, gaat evenwel 

verder dan wat redelijkerwijs als noodzakelijk wordt beschouwd voor de 

verwezenlijking van de concentratie. Derhalve kan worden geconcludeerd dat 



het non-concurrentiebeding, voor zover het zich niet uitstrekt tot een verbod 

om op te treden als financier en voor zover de geografische reikwijdte van het 

beding zich niet verder uitstrekt dan tot het gebied waarin Achterdoelen 

daadwerkelijk actief is, als noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 

concentratie kan worden beschouwd.

Datum: 19 maart 2001

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,  

voor deze:

w.g. Mw. mr. J.C.M. Montijn-Swinkels 

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.

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


