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Dit is een geanonimiseerde versie van de op 20 februari 2012 in zaak 7353 uitgebrachte informele 

zienswijze. 

 

Geachte […], 

 

Bij brief van 18 januari 2012 heeft u mij verzocht om een informele zienswijze over de 

voorgenomen concentratie tussen [stichting ‘X’] en [stichting ‘Y’]. 

 

Daarin vraagt u mij een voorlopig oordeel te geven over de toepasselijkheid van artikel 30, derde 

lid, sub b en sub c van de Mededingingswet en de vraag of bovengenoemde voorgenomen 

concentratie meldingsplichtig is gezien de omzet van de ondernemingen. 

 

In het hiernavolgende ga ik op deze vraag in. Deze informele zienswijze is uitsluitend gebaseerd 

op de door u verstrekte informatie zoals hieronder samengevat. In het kader van deze zienswijze 

gaat de NMa ervan uit dat die informatie volledig en juist is; de NMa heeft ter zake geen nader 

onderzoek verricht. 

 

De thans door u verstrekte feiten en voornemens vat ik als volgt samen: 

 

 De voorgenomen concentratie houdt in dat [stichting ‘X’] het voornemen heeft om in 2012 

zeggenschap te verkrijgen over [stichting ‘Y’], in de zin van artikel 27, eerste lid, sub b van de 

Mededingingswet. 
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 De totale omzet van [stichting ‘X’] is EUR 75.000.000, de totale omzet van [stichting’Y’] is 

EUR 7.500.000. Deze omzet is een schatting voor het jaar 2011, op basis van de werkelijke 

omzet in 2010. De werkelijke omzet in 2011 zal niet significant verschillen van deze schatting. 

 

 [Stichting ‘Y’] heeft evenals [stichting ‘A’] de financiële en personele administratie 

opgedragen aan [stichting ‘B’].  

 

 De huidige bestuurder van [stichting ‘Y’] is tevens de huidige bestuurder van [stichting ‘B’]  

en de directeur van [stichting ‘A’]. Na de voorgenomen concentratie zal dit veranderen en zal 

er geen verband meer bestaan tussen het bestuur van [stichting ‘Y’] en het bestuur en/of 

directie van [stichting ‘A’]. [Stichting ‘B’] wordt direct na de voorgenomen concentratie 

opgeheven. 

 

 Uit de door u aangeleverde informatie volgt geen aanleiding om ervan uit te gaan dat op 

enige andere wijze banden bestaat tussen [stichting ‘Y’] en [stichting ‘A’].  

 

U vraagt mij te bevestigen dat bovengenoemde voorgenomen concentratie niet meldingsplichtig 

is en meer specifiek dat artikel 30, derde lid, sub b en c van de Mededingingswet niet van 

toepassing is. 

 

Beoordeling 

 

In artikel 30, derde lid van de Mededingingswet is bepaald dat, indien een betrokken 

onderneming behoort tot een groep, bij de berekening van de betrokken omzet tevens rekening 

wordt gehouden met de omzet van die ondernemingen waarmee de betrokken onderneming 

bepaalde banden heeft, zoals neergelegd in artikel 30, derde lid, sub a tot en met e van de 

Mededingingswet.  

 

U geeft aan dat de [stichting ‘B’] direct na de concentratie wordt opgeheven. In uw e-mail d.d. 2 

februari 2012 heeft u bovendien aangegeven dat na de concentratie geen van de leden van de 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van [Stichting ‘X’] (waarmee bedoeld wordt de 

concentratie [stichting ‘X’] en [stichting ‘Y’]) verbonden zullen zijn aan het bestuur en/of de 

directie van [stichting ‘A’] en dat derhalve zowel op bestuursniveau als op directieniveau geen 

invloed kan worden uitgeoefend door dezelfde personen. U geeft aan dat de [stichting ‘X’] en 

[stichting ‘A’]  na de realisatie van de bovengenoemde concentratie geheel separaat en zelfstandig 

opereren. Uit de door u aangeleverde informatie volgt verder geen aanwijzing dat er op enige 

andere wijze sprake kan zijn van banden tussen [stichting ‘Y’] en [stichting ‘A’], zoals bedoeld in 

artikel 30, derde lid, sub a tot en met e van de Mededingingswet. 

 

Bij de berekening van de betrokken omzet moet rekening gehouden worden met duurzame 

wijzigingen in de economische realiteit, zoals afstotingen of sluitingen van delen van een bedrijf 
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die plaats gaan vinden.1 Voor zover er al sprake was van banden in de zin van artikel 30, derde lid, 

sub a tot en met e van de Mededingingswet, zullen deze er niet meer zijn na de voorgenomen 

concentratie. 

 

Conclusie 

 

Uitgaande van het feit dat u heeft aangegeven dat met de voorgenomen concentratie of direct na 

de voorgenomen concentratie om verschillende redenen er geen enkele band meer zal bestaan 

tussen de concentratie [stichting ‘X] en [stichting ‘Y’] enerzijds en [Stichting ‘A’] of [stichting ‘B’] 

anderzijds en dat de door u aangeleverde informatie juist en volledig is concludeer ik dat voor de 

berekening van de omzet, zoals bedoeld in artikel 29 van de Mededingingswet, voor het bepalen 

van de toepasselijkheid van hoofdstuk 5 van de Mededingingswet enkel de omzetten van 

[stichting ‘X’] en [stichting ‘Y’] relevant zijn. 

 

Gezien het feit dat de omzet van [stichting ‘Y’] niet boven de omzetdrempels komt zoals 

genoemd in artikel 29, eerste lid van de Mededingingswet en artikel 1, eerste lid, sub b van het 

Besluit van 6 december 2007 houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het 

concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518), is de door u 

omschreven voorgenomen concentratie niet meldingsplichtig. 

 

Hierbij merk ik nog op dat ik bij de beoordeling van de door u gestelde vraag ben uitgegaan van 

de juistheid van de door u aangeleverde omzetgegevens. 

 

Ik wijs u erop dat de hier geschetste zienswijze een informeel karakter heeft. De zienswijze bindt 

de Raad van Bestuur van de NMa niet en het staat hem te allen tijde vrij anders te oordelen. 

 

Daarnaast laat deze zienswijze onverlet dat andere nationale dan wel Europese wetgeving op de 

onderhavige situatie van toepassing kan zijn, en derhalve mogelijk een of meer andere instanties 

(eveneens) bevoegd kunnen zijn. Deze andere instanties zijn evenmin aan deze zienswijze 

gebonden en kunnen anders oordelen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

w.g. Aad Kleijweg 

Plv. directeur Mededinging 

                                                           
1 Zie de Geconsolideerde Mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van 

Verordening (EG) 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (2008/C 95/01), 

punt 172. 


