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Geachte […], 

 

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 28 april 2011 in zaak 7154 uitgebrachte informele 

zienswijze. 

 

Bij brief van 14 maart jl. heeft u mij verzocht om een informele zienswijze over de bepaling van de 

omzet van [X] in verband met de voorgenomen overname van deze onderneming door [Y]. Bij 

brief van 12 april heeft u mij nader geïnformeerd over de wijze waarop [X] haar omzet berekent en 

met name over hoe daarbij rekening wordt gehouden met de door [X] ontvangen eenmalige 

aansluitbijdragen. De eenmalige aansluitbijdragen betreffen, aldus uw brief van 12 april, 

ontvangen vergoedingen voor de kosten van het aanleggen en in bedrijf nemen van nieuwe 

aansluitingen op het netwerk. U heeft uiteengezet dat [X] bij de berekening van haar omzet 

uitgaat van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Uit uw laatstbedoelde brief 

begrijp ik voorts dat naar uw oordeel deze investeringsbijdragen krachtens genoemde standaard 

tot 2010 buiten de omzet vielen maar vanaf 2010 wel daarin moeten worden meegenomen. 

Daarbij moeten deze investeringsbijdragen, aldus uw brief van 12 april, beschouwd worden als 

vooruit ontvangen inkomsten die over de economische levensduur van de desbetreffende 

investering moeten worden uitgesmeerd. 

 

In reactie op uw verzoek kan ik u als volgt berichten. Allereerst ben ik van oordeel dat bij de 

beantwoording van vragen die verband houden met de bepaling van de omzet als bedoeld in 

artikel 30 van de Mededingingswet als uitgangspunt moeten worden genomen de normen die 
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voor de betrokken onderneming ten algemene gelden bij het opstellen van de jaarrekening.1 

Daarnaast dient de omzetberekening in beginsel in overeenstemming te zijn met de door de 

onderneming bestendig gevolgde gedragslijnen. In onderhavig geval moet van dit laatste echter 

worden afgeweken nu de onderneming haar gedragslijn immers met ingang van 2010 in 

overeenstemming dient te brengen met een wijziging van de internationale normen voor de 

financiële verslaglegging. Ik kom daarom tot de conclusie dat in onderhavig geval uitgegaan kan 

worden van een omzetberekening conform de IFRS-normen die per 2010 van toepassing zijn en 

waarbij, overeenkomstig deze normen, de eenmalige aansluitvergoedingen als vooruit ontvangen 

inkomsten op de balans worden opgenomen en vervolgens in jaarlijkse delen als inkomsten 

worden geboekt gedurende een periode die overeenstemt met de economische levensduur van 

de aansluitingen.     

 

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. Drs. A.J.M. Kleijweg 

Plv. directeur Mededinging 

 

                                                           
1 Zie ook de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) 

nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, Pb C 95/1, 16-4-2008, rns. 169 en 171.   


