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I .  VERZOEK 

 

1. Op 26 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

melding ontvangen waarin is medegedeeld dat iCentre Group B.V. (hierna: iCentre) voornemens is 

uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de winkels van i-Am 

Store B.V. (hierna: i-Am Store). Op gelijke datum hebben partijen een verzoek tot ontheffing ingediend als 

bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet.  

 

 

I I .  ARGUMENTEN PARTI J EN 

 

2. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing op de penibele financiële situatie waarin i-Am Store zich 

op dit moment bevindt, onder andere vanwege een grote betalingsachterstand bij de Belastingdienst en de 

weigering van de Rabobank om de financieringsfaciliteit verder uit te breiden. Zij zeggen dat de kans groot is 

dat de exploitatie van zeven winkels op korte termijn moet worden gestaakt omdat de belangrijkste 

leverancier (Apple Benelux) geen producten meer levert en personeel dreigt over te stappen naar andere 

werkgevers. Volgens partijen dreigt een faillissement. iCentre heeft verklaard uitsluitend bereid te zijn om de 

winkels van i-Am Store over te nemen als er geen faillissement of surseance van betaling plaatsvindt. Zij zegt 

voorts belang te hebben bij een snelle overname van de zeven winkels van I-Am Store omdat de maanden 

november en december commercieel de belangrijkste maanden van het jaar zijn. 

 

 

I I I .  BEOORDELI NG VERZOEK 

 

3. Artikel 40, eerste lid, van de  Mededingingswet geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit de mogelijkheid op verzoek van degene die een melding heeft gedaan, ontheffing te 

verlenen van het in artikel 34 van de Mededingingswet gestelde verbod indien daarvoor gewichtige redenen 
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aanwezig zijn. Van gewichtige reden is sprake indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan een 

voorgenomen concentratie, zoals bedoeld in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1995-96, 24707, 

nr.3, blz. 78) door het in acht nemen van de verplichte wachtperiode. 

 

4. Partijen hebben inzicht gegeven in recente documentatie waaruit blijkt dat er sprake is van serieuze 

financiële problemen voor de zeven winkels van i-Am Store. Gelet op het betoog van partijen en de door hen 

overgelegde documentatie is het aannemelijk dat in dit specifieke geval en onder deze bijzondere 

omstandigheden onherstelbare schade zal optreden aan de concentratie indien de wachtperiode in acht 

moet worden genomen alvorens de concentratie tot stand te brengen. Hierbij wijst de Raad op de volgende 

omstandigheden. 

 

5. Uit een overgelegde e-mail blijkt dat Apple Benelux de kredietlijn van i-Am Store heeft ingetrokken 

per september 2012 vanwege een betalingsachterstand bij de fiscus, een uiterst minimale solvabiliteitsratio 

en een oplopend negatief exploitatieresultaat. Dit betekent dat de winkels op dit moment niet langer 

bevoorraad worden. De NMa vindt het aannemelijk dat deze situatie bijzonder nadelig is voor partijen, met 

name vanwege de naderende feestdagen en op handen zijnde productintroducties van Apple. Verder hebben 

partijen enkele documenten overgelegd waaruit blijkt dat personeel naar een betrekking elders solliciteert.   

 

6. Op verzoek van de NMa heeft de Belastingdienst bevestigd dat met i-Am Store een betalingsregeling 

is getroffen voor de omzetbelasting voor het tweede kwartaal van 2012, en dat hij bij het niet naleven van 

deze regeling direct zal overgaan tot het aanvragen van het faillissement. Daarbij heeft de Belastingdienst 

aangegeven dat volgens zijn liquiditeitsprognose alleen een overname op korte termijn een eventueel 

faillissement van i-Am Store zou kunnen voorkomen. Ook heeft de NMa vastgesteld dat de Rabobank de 

kredietfaciliteit aan i-Am Store heeft ingeperkt en dat zij dreigt over te gaan tot uitwinning van haar 

zekerheidsrechten. Ten slotte vindt de NMa het ook op basis van de overgelegde financiële gegevens, en de 

toelichting daarop van de financieel directeur van i-Am Store, voldoende aannemelijk dat van partijen niet 

kan worden gevraagd dat zij de wachtperiode in acht nemen alvorens de voorgenomen concentratie tot 

stand te brengen.       

 

 

I V.  CONCLUSI E 

 

7. Gelet op het bovenstaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot 

de slotsom gekomen dat er voldoende indicatie is van het ontstaan van onherstelbare schade waardoor 

sprake is van gewichtige redenen in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Het verzoek tot 

ontheffing wordt derhalve toegewezen.  
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Datum:  31 oktober 2012 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

 

 

w.g. Henk Don 

Lid van de Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na dagtekening 

van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, Directie Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, ‘s-Gravenhage. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


