
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de 
Mededingingswet. 

Datum: 02.02.1998  

Nummer: 69 / BAM - Habo 

   

1. Op 02.02.1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is 
medegedeeld dat de Koninklijke BAM Groep N.V. (hierna: "BAM") en 
de onderneming N.V. Habo (in surséance van betaling) (hierna: 
"Habo") het voornemen hebben om een concentratie als bedoeld in 
artikel 27 van de Mededingingswet aan te gaan. Tegelijkertijd met de 
melding hebben partijen een verzoek tot ontheffing als bedoeld in 
artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet ingediend. 
 

2. Op 26.01.1998 is aan Habo surséance van betaling verleend. Op 
28.01.1998 is het faillissement uitgesproken van enkele 
groepsmaatschappijen van Habo, zijnde Habo Facilitair B.V., Habo 
Bouw B.V. en Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij Vastenhaag 
B.V. (hierna: "Habo-onderdelen"). Tussen BAM, Habo, de gemeente 
's-Gravenhage als belangrijkste opdrachtgever, de vakbonden en de 
grootste crediteur (ING Bank) zijn besprekingen gevoerd, die geleid 
hebben tot de gemelde transactie. Met de overname van specifieke 
activa en passiva en een deel van de werknemers van de Habo-
onderdelen, wenst BAM de bedrijfsactiviteiten van de Habo-
onderdelen over te nemen. Hierdoor zal BAM de zeggenschap 
verwerven in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet 
over de Habo-onderdelen. 
 

3. In het verzoek om ontheffing en in de daaraan voorafgaande fax d.d. 
30.01.98 van de bewindvoerder van Habo, tevens curator van de 
Habo-onderdelen, is door partijen gesteld dat onherstelbare schade 
optreedt indien de wachtperiode als bedoeld in artikel 34 van de 
Mededingingswet in acht moet worden genomen. Partijen hebben 
aangevoerd dat uitstel van de totstandbrenging van de concentratie 
de voortgang van de door Habo over te dragen Habo-onderdelen in 
gevaar brengt en dat verder uitstel leidt tot een niet meer te 
herstellen stilstand in de lopende bouwprojecten als gevolg van 
crediteuren die hun eigendomsrechten uitoefenen en 
gedesillusioneerde werknemers die het werk verlaten.  
 

4. Artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet geeft de directeur-
generaal 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 aanwezig zijn. 
Van gewichtige reden is sprake indien onherstelbare schade wordt 
toegebracht aan een voorgenomen concentratie door het 
inachtnemen van de verplichte wachtperiode. 
 

5. Uit het betoog van partijen blijkt dat in dit specifieke geval en onder 
deze omstandigheden onherstelbare gevolgen optreden indien de 
wachtperiode in acht moet worden genomen alvorens de 
concentratie tot stand mag worden gebracht. Indien de Habo-
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onderdelen niet onmiddellijk kunnen worden overgedragen aan een 
koper met continuïteitsperspectief leidt dat tot een onomkeerbare 
waardevermindering van de Habo-onderdelen. Derhalve leidt uitstel 
van de transactie tot onherstelbare schade aan de voorgenomen 
concentratie. 
 
Hierbij wijst de directeur-generaal op de omstandigheid dat het 
faillissement van de Habo-onderdelen is uitgesproken, de vereiste 
spoed voor het uitvoeren van een reddingsoperatie om de voortgang 
van de Habo-onderdelen te waarborgen en de onvermijdelijke 
waardevermindering van de Habo-onderdelen bij uitstel van de 
transactie. 
 

6. Gelet op het bovenstaande is de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat er 
voldoende indicatie van het ontstaan van onherstelbare schade in de 
zin van artikel 40 van de Mededingingswet is. 
 
Het verzoek om ontheffing wordt derhalve toegewezen.  

  

w.g. A.W. Kist 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

  

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 Nederlandse 
mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en Beroep, Postbus 
16326 BH, 's-Gravenhage. 

terug 
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