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“Dit is een geanonimiseerde versie van de op 16-08-2012 in zaak 7479 uitgebrachte informele 

zienswijze.” 

 

Geachte […], 

 

Bij brief van 23 juli 2012 heeft u mij namens uw cliënten, [onderneming ‘A’], [onderneming ‘B’], 

[onderneming ‘C’], [onderneming ‘D’], [onderneming ‘E’], [onderneming ‘F’] en [onderneming 

‘G’], verzocht om een informele zienswijze over de voorgenomen concentratie waarbij 

[onderneming ‘A’], [onderneming ‘B’] (en mogelijk ook [onderneming ‘C’]) 100% 

dochteronderneming zullen worden van een nog op te richten [holding ‘H’]. 

 

In uw brief vraagt u mij een voorlopig oordeel te geven over de meldingsplichtigheid van deze 

concentratie. In het bijzonder verzoekt u mij op basis van het geschetste feitencomplex te 

bevestigen dat: 

1. er bij de besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) 

en de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van de [holding ‘H’] wisselende coalities 

kunnen optreden, waardoor er geen zeggenschap ontstaat van [onderneming ‘E’], 

[onderneming ‘F’] en/of [onderneming ‘G’] over de nieuw op te richten [holding ‘H’]; 

2. er een concentratie tot stand komt waarbij de [holding ‘H’] uitsluitende zeggenschap 

verwerft over [onderneming ‘A’] en [onderneming ‘B’] en mogelijk tevens [onderneming 

‘C’], en; 

3. omdat er geen sprake is van zeggenschap over de [holding ‘H’], de omzet van de drie 

ziekenhuizen [onderneming ‘E’], [onderneming ‘F’] en [onderneming ‘G’] niet moet 

worden meegenomen als bij de concentratie betrokken omzet. 
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In het hiernavolgende ga ik op het voorgaande 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, voor zover relevant, als volgt samen: 

 

• De gezamenlijke omzet van [onderneming ‘A’], [onderneming ‘B’] en [onderneming ‘C’] in 

het kalenderjaar 2011 bedroeg respectievelijk EUR 25 miljoen, EUR 12,2 miljoen en EUR 

10,6 miljoen. De gezamenlijke omzet van deze laboratoria was in het kalenderjaar 2011 

derhalve EUR 47,8 miljoen. 

• Partijen zijn voornemens om in ieder geval [onderneming ‘A’] en [onderneming ‘B’] onder 

te brengen onder één gezamenlijke holdingstructuur, zijnde de nog op te richten [holding 

‘H’]. U geeft aan niet uit te sluiten dat ook [onderneming ‘C’] in de Holdingstructuur zal 

worden ondergebracht. [Onderneming ‘B’] (en mogelijk ook [onderneming ‘C’]) zal 

allereerst worden omgezet in een B.V., waarna de aandelen [onderneming ‘A’] en 

[onderneming ‘B’] zullen worden geplaatst bij de nieuw op te richten [holding ‘H’], 

waarmee de [holding ‘H’] enig aandeelhouder wordt van de twee laboratoria.  

• De aandeelhouders in de [holding ‘H’] worden [onderneming ‘E’] (30%), [onderneming ‘F’] 

(30%), [onderneming ‘G’] (20%) en [aandeelhouder ‘I’]1 (20%).2  

• De [holding ‘H’] krijgt een RvC, waarvan de leden worden benoemd door de AvA.  

• De RvC heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van een bepaald aantal 

bestuursbesluiten. Bestuursbesluiten die de goedkeuring behoeven van de RvC zijn o.a. 

het vaststellen van strategische beleidsplannen, het vaststellen van het jaarlijks 

investeringsplan en het doen van belangrijke investeringen.3 Besluiten van de RvC zullen 

worden genomen bij volstrekte meerderheid. 

• De AvA is bevoegd om besluiten te nemen over ingrijpende wijzigingen van de 

activiteiten van de [holding ‘H’]. Voorts benoemt en ontslaat de AvA de bestuurders van de 

[holding ‘H’].  

• Besluiten van de AvA worden genomen bij volstrekte meerderheid, dan wel bij 

gekwalificeerde meerderheid die op een zodanig percentage gesteld zal worden dat 

wisselende coalities binnen de AvA altijd mogelijk blijven. Partijen zullen geen 

                                                           
1 […] Voor deze informele zienswijze beschouw ik [aandeelhouder ‘I’] als aandeelhouder van de [holding ‘H’], maar laat de 

exacte vormgeving hiervan buiten beschouwing. 
2 In uw brief van 23 juli 2012 geeft u aan dat de ondernemingen [onderneming ‘C’] en [onderneming ‘B’] tijdelijk 

aandeelhouder zullen zijn en verzoekt u mij om ervan uit te gaan dat reeds op voorhand tussen partijen onvoorwaardelijk 

wordt vastgelegd dat deze ondernemingen verdwijnen. In deze informele zienswijze wordt daarom uitgegaan van de 

situatie waarbij enkel [onderneming ‘E’], [onderneming ‘F’], [onderneming ‘G’] en [aandeelhouder ‘I’] aandeelhouders 

zullen zijn van de [holding ‘H’]. 
3 Zoals aangegeven in de bijlage bij uw e-mail d.d. 10 augustus 2012. 



 

 

3 

aandeelhoudersovereenkomst aangaan die hier wijzigingen in zou kunnen brengen. Er 

zullen evenmin formele of informele stemafspraken tussen twee of meer aandeelhouders 

in de [holding ‘H’] worden gemaakt. 

• Enkel voor besluiten van de AvA over i) statutenwijziging, ii) uitgifte van aandelen en iii) 

fusies, zal gelden dat deze worden genomen bij een gekwalificeerde meerderheid van 75%.  

• Een omschrijving van de situatie van vóór de voorgenomen concentratie kan hier 

achterwege blijven, omdat deze mede gezien de conclusie van deze informele zienswijze, 

niet relevant is voor de beoordeling van de gestelde vragen.  

 

Beoordeling 

 

Op grond van de door u geschetste en hierboven omschreven transactie zullen [onderneming ‘A’] 

en [onderneming ‘B’] (en mogelijk ook [onderneming ‘C’]) deel uitmaken van één economische 

eenheid met de [holding ‘H’]. Anders dan u in uw brief van 23 juli 2012 suggereert, zal er als 

gevolg van de door u omschreven voorgenomen transactie geen sprake zijn van een concentratie 

in de zin van artikel 27, eerste lid, sub b van de Mededingingswet, maar van een concentratie in 

de zin van artikel 27, eerste lid, sub a van de Mededingingswet (fusie). De [holding ‘H’] heeft 

immers voorafgaand aan de transactie niet reeds zeggenschap over een andere onderneming. 

 

De aandeelhouders in de [holding ‘H’] worden [onderneming ‘E’], [onderneming ‘F’], 

[onderneming ‘G’] en [aandeelhouder ‘I’]. Hierbij zal [onderneming ‘E’] 30% van de aandelen 

verkrijgen, [onderneming ‘F’] 30%, [onderneming ‘G’] 20% en de [aandeelhouder ‘I’] 20%.  

 

Om uw vragen te kunnen beantwoorden dient bekeken te worden of er sprake zal zijn van 

zeggenschap van één of meer van de hiervoor genoemde ondernemingen over de [holding ‘H’]. 

 

Er is sprake van zeggenschap wanneer één enkele onderneming de mogelijkheid heeft 

(uitsluitende zeggenschap), of twee of meerdere ondernemingen of personen (gezamenlijke 

zeggenschap) de mogelijkheid hebben, om beslissende invloed uit te oefenen op een andere 

onderneming. 

 

Uitsluitende zeggenschap kan in twee algemene situaties voorkomen. Ten eerste wanneer de 

onderneming de bevoegdheid of mogelijkheid heeft de strategische commerciële beslissingen 

van een andere onderneming te bepalen. Ten tweede doet zich een situatie van uitsluitende 

zeggenschap voor indien slechts één aandeelhouder in staat is tegen strategische beslissingen 

van een onderneming een veto uit te spreken maar hij niet als enige de bevoegdheid heeft 

dergelijke beslissingen op te leggen (zodat hij dus als enige de besluitvorming over strategische 

beslissingen kan blokkeren; zogenaamde negatieve uitsluitende zeggenschap).4 

 

                                                           
4 Zie ook 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 54. 
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Bij gezamenlijke zeggenschap betekent het hebben van beslissende invloed normaal gesproken 

dat twee of meer ondernemingen of personen bij machte zijn maatregelen die het strategische 

commerciële gedrag van een onderneming bepalen, te blokkeren.5 

 

Nu geen van de aandeelhouders meer dan 50% van de aandelen zal houden, kan er in de door u 

beschreven situatie alleen sprake zijn van zeggenschap wanneer één of meer van de 

aandeelhouders de mogelijkheid heeft om besluitvorming ten aanzien van het strategische 

commerciële gedrag te blokkeren (negatieve zeggenschap). U geeft aan dat voor bepaalde 

besluiten van de AvA geldt dat voor het nemen daarvan een gekwalificeerde meerderheid van 75% 

vereist zal zijn. Bij besluitvorming bij een gekwalificeerde meerderheid van 75% hebben zowel 

[onderneming ‘E’] als [onderneming ‘F’] de mogelijkheid om de besluitvorming te blokkeren. Dit 

geldt echter enkel voor besluiten betreffende statutenwijziging, uitgifte van aandelen en fusies. 

Dit is niet voldoende om te kunnen spreken van beslissende invloed van deze aandeelhouders 

met betrekking tot het strategisch commercieel gedrag van de [holding ‘H’].6 

 

Voor de overige besluiten van de AvA, waaronder tevens de benoeming van de leden van de RvC, 

geeft u aan dat deze bij volstrekte meerderheid van stemmen zullen worden genomen, dan wel 

met een gekwalificeerde meerderheid die op een zodanig percentage gesteld zal worden dat 

wisselende coalities binnen de AvA mogelijk blijven. Daarbij ga ik er conform uw verzoek van uit 

dat er geen aandeelhoudersovereenkomsten zullen worden aangegaan door de aandeelhouders 

in de [holding ‘H’] die hier wijzigingen in zouden brengen, en dat er evenmin formele of informele 

stemafspraken tussen twee of meer aandeelhouders in de [holding ‘H’] zullen worden gemaakt.  

Gelet op de verdeling van de aandelen zal bij deze besluitvorming geen sprake zijn van 

uitsluitende zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap van aandeelhouders. Geen van de 

aandeelhouders heeft immers de mogelijkheid om deze besluitvorming te blokkeren. 

 

Conclusie 

 

In aanmerking nemend dat u heeft aangegeven dat binnen de AvA voor overige besluiten, 

waaronder besluiten over ingrijpende wijzigingen in de activiteiten van de [holding ‘H’], zal 

gelden dat deze worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, dan wel met een 

gekwalificeerde meerderheid die op een zodanig percentage gesteld zal worden dat wisselende 

coalities binnen de AvA mogelijk blijven, concludeer ik dat de concentratie niet zal leiden tot 

zeggenschap van één of meer van de aandeelhouders over de [holding ‘H’] en haar 

werkmaatschappijen. 

 

                                                           
5 Zie ook 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 62. 
6 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), punten 66 t/m 

73. 
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Bij de berekening van de omzet voor de toetsing aan de omzetdrempels moet bij deze 

concentratie daarom enkel de omzet van [onderneming ‘A’], [onderneming ‘B’] (en eventueel 

[onderneming ‘C’]) en de [holding ‘H’] worden meegenomen.  

 

Op grond van de door u aangegeven omzet van deze betrokken ondernemingen worden de  

omzetdrempels 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) niet gehaald, waardoor de door u omschreven voorgenomen concentratie niet 

meldingsplichtig is. 

 

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. 16 augustus 2012 

Aad Kleijweg 

Plv. directeur Mededinging 


