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Dit is een geanonimiseerde versie van de op 8 maart 2011 in zaak 7145 uitgebrachte zienswijze. 

 

Geachte […],  

 

Bij brief van 24 februari jl. heeft u mij, (mede) namens [X en Y], verzocht om een informele 

zienswijze over een voorgenomen overname van [Z] door een aantal in uw brief genoemde 

partijen. U heeft verzocht om een zienswijze over de vraag of genoemde overname een 

concentratie is die bij de NMa moet worden gemeld. Desgevraagd heeft [Y] de NMa op 3 maart 

nader geïnformeerd over haar omzet. Op basis van deze informatie kom ik tot de conclusie dat 

genoemde concentratie niet op grond van artikel 34 juncto artikel 29 van de Mededingingswet 

hoeft te worden gemeld.  

 

In het hiernavolgende ga ik nader op uw 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 door u verstrekte feiten en voornemens vat ik als volgt samen: 

 

U heeft in uw brief van 24 februari uiteengezet dat naar uw mening als gevolg van de overname 

van [Z] daarin gezamenlijke zeggenschap zal worden verworven door [X] en door [Y]. U heeft 

aangegeven dat [Z] in het afgelopen kalenderjaar in Nederland een omzet van minder dan 30 mln. 

Euro heeft behaald terwijl [X] de omzetdrempel van 30 mln. Euro omzet in Nederland 

overschrijdt. Aldus ontstaat een situatie waarin de meldingsdrempels alleen zouden kunnen 

worden bereikt als ook [Y] een omzet van ten minste 30 mln. Euro zou hebben behaald. Uw 
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verzoek betreft met name de hieronder nader uiteengezette vraag hoe de omzet van [Y] moet 

worden bepaald.              

 

U wijst er in uw brief van 24 februari op dat van de zijde van [Y] de zeggenschap in [Z] meer 

specifiek zal worden verworven door Stichting Administratiekantoor [Y] (‘Stak [Y]’). De certificaten 

in Stak [Y] zullen worden gehouden door vier groepen certificaathouders die ieder een 

minderheidsbelang zullen verkrijgen. Het bestuur van Stak [Y] zal worden gevormd door [Y]. 

 

Beoordeling 

Ter zake van de door u gestelde vraag kom ik tot de volgende conclusies. Ten eerste: bij 

onderhavige voorgenomen concentratie is Stak [Y] een betrokken onderneming in de zin van 

artikel 29, eerste lid, Mededingingswet. Ten tweede: de certificaathouders zijn noch individueel 

noch per groep bezien aan te merken als ondernemingen waarvan op voet van artikel 30, derde 

lid, sub c van de Mededingingswet de omzet moet worden meegeteld omdat zij onder geen van 

de categorieën van artikel 30, derde lid, sub b vallen. Ten derde: de omzet van [Y} moet op grond 

van het zojuist genoemde artikellid worden opgeteld bij die van Stak [Y]. Naar mijn mening heeft 

[Y] i.c. het recht om de onderneming (Stak [Y]) te leiden (art. 30, derde lid, sub b ten vierde). Ten 

vierde: uit de door u overgelegde bescheiden blijkt dat [X] en Stak [Y] door onderhavige 

voorgenomen overname gezamenlijke zeggenschap in [Z] zullen verwerven, en dat dit ook de 

enige partijen zijn die in die zin zeggenschap zullen verwerven.  

 

Uit de door u verstrekte inlichtingen komt verder naar voren dat de omzet van Stak [Y] als op de 

hierboven omschreven wijze bepaald, de 30 mln. Euro niet bereikt. Aldus kom ik tot de conclusie 

dat een van de bij deze voorgenomen concentratie betrokken ondernemingen, te weten [X], de 

omzetdrempel van 30 mln. Euro (omzet behaald in Nederland) overschrijdt terwijl de overige 

twee betrokken ondernemingen, [Z] en Stak [Y], deze drempel niet bereiken. Ik teken hierbij ten 

overvloede aan dat de door u verstrekte omzetgegevens van genoemde ondernemingen niet door 

mij zijn geverifieerd.         

 

Conclusie 

Op grond van het voorgaande kom ik op grond van de door u verstrekte gegevens tot de slotsom 

dat onderhavige voorgenomen concentratie niet onder het toepassingsbereik van het 

concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet valt omdat niet voldaan is aan het 

daarvoor geldende vereiste dat door ten minste twee van de betrokken ondernemingen in het 

voorgaande kalenderjaar ieder een omzet van te minste 30 mln. Euro in Nederland is behaald.    

 

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

gebonden en kunnen anders oordelen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

w.g. Drs. A.J.M. Kleijweg 

Plv. directeur Mededinging 

 

           

 

 

 


