
BESLUIT 

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

nummer: 647 / RDM - Wilton Fijenoord  

  

1. Op 24 april 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat 
RDM Holding N.V. (hierna: RDM) en Wilton Fijenoord Holding B.V. (hierna: 
Wilton Fijenoord) het voornemen hebben een concentratie als bedoeld in 
artikel 27 van de Mededingingswet aan te gaan. 
Op gelijke datum hebben partijen een verzoek tot ontheffing als bedoeld in 
artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet ingediend. 

ARGUMENTEN PARTIJEN 

2. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing op de omstandigheid dat de 
solvabiliteit en liquiditeitspositie van Wilton Fijenoord tengevolge van twee 
zwaar verlieslatende projecten zodanig is uitgehold dat de continuïteit van 
Wilton Fijenoord op korte termijn in gevaar komt. 
Volgens partijen kunnen de huidige crediteuren steeds moeilijker tijdig 
betaald worden en is momenteel de financiering van nieuwe opdrachten 
niet haalbaar.  

Aanvankelijk zouden per 1 mei 1998 de tijdelijke kredietfaciliteiten vervallen. 
[........................................................................................................] 

Op 28 april hebben partijen laten weten dat in het zicht van een 
overnamekandidaat, om de Ondernemingsraad tijd te geven te adviseren 
en het bestuur van de Stichting WFH, houdster van de aandelen in Wilton 
Fijenoord, de mogelijkheid te geven zich te beraden, de financiers bereid 
zijn gebleken de kredietfaciliteiten tot uiterlijk 8 mei 1998 te verlengen. 
[........................................................................................................]. 

3. RDM is bereid om op korte termijn via een kapitaalsinjectie de 
solvabiliteit van Wilton Fijenoord zodanig te versterken dat het directe 
gevaar van een faillissement van Wilton Fijenoord wordt voorkomen en er 
tevens een basis ontstaat om een bedrijf te vormen dat zich zal toeleggen 
op met name de bouw van speciale schepen alsmede de revisie van 
militaire systemen. RDM zal het gehele geplaatste aandelenkapitaal van 
Wilton Fijenoord verkrijgen voor NLG 1,-- onder gelijktijdige storting van 
NLG 40 miljoen in contanten. RDM wil slechts storten, indien RDM 
ogenblikkelijk de zeggenschap over Wilton Fijenoord verwerft. 

  

BEOORDELING VERZOEK 

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, zoals bedoeld in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 
1995-96, 24707, nr.3, blz. 78) door het in acht nemen van de verplichte 
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wachtperiode. 

5. Partijen hebben niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat door het 
in acht nemen van de verplichte wachtperiode er onherstelbare schade 
optreedt. Partijen hebben weliswaar aannemelijk gemaakt dat RDM niet 
bereid is de kapitaalsinjectie te verstrekken zonder tegelijkertijd de 
zeggenschap over Wilton Fijenoord te verkrijgen, zij hebben echter niet 
aannemelijk kunnen maken dat, aangezien nu met alle partijen, inclusief de 
Ondernemingsraad en het stichtingsbestuur van Wilton Fijenoord, 
overeenstemming is bereikt over de voorgenomen concentratie, de 
betrokken bank (ABN-AMRO) in het licht van deze positieve ontwikkeling de 
tijdelijke kredietfaciliteiten per 8 mei 1998 zal staken en niet alsnog bereid 
zou zijn een tweede maal een verlenging van de kredietfaciliteiten te 
verlenen totdat op de melding van de voorgenomen concentratie is beslist. 

CONCLUSIE 

6. Gelet op het bovenstaande is de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat er onvoldoende 
indicatie van het ontstaan van onherstelbare schade in de zin van artikel 40 
van de Mededingingswet is. 

Het verzoek tot ontheffing wordt derhalve afgewezen. 

  

datum: 8 mei 1998  

  

de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

voor deze: 

  

w.g. drs. R.J.P Jansen 

Hoofd Concentratiecontrole 

  

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

terug 
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