
BESLUIT 

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

Nummer: 676 / Watco - VéVéWé  

  

1. Op 29 april 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat 
Watco B.V. (hierna: Watco) en VéVéWé Holding B.V. (hierna: VéVéWé) 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. 

ARGUMENTEN PARTIJEN 

2. De bedrijfsactiviteiten van VéVéWé liggen op het gebied van inzameling 
van gevaarlijk afval, verwerking van gevaarlijk afval via detoxicatie, de 
industriële reiniging, de exploitatie van een verbrandingsinstallatie voor niet-
gevaarlijk afval en het ophalen van niet-gevaarlijk industrieel afval. 

3. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing op de financiële positie waarin 
VéVéWé verkeert. Door aanhoudende verliezen is VéVéWé afhankelijk van 
verliesfinanciering door externe partijen of door (uiteindelijke) 
aandeelhouders van VéVéWé. Partijen stellen dat als gevolg hiervan 
faillissement dreigt voor VéVéWé en daardoor direct onherstelbare schade 
ontstaat omdat de bedrijfsactiviteiten van VéVéWé niet kunnen worden 
gecontinueerd. 

4. Volgens partijen zijn er geen externe partijen die, al dan niet onder 
voorwaarden, bereid zijn tot (verdere) verliesfinanciering. 

5. VéVéWé is een gemeenschappelijke onderneming van Watco en 
Verstraeten en Verbrugge B.V. (hierna: Verstraeten en Verbrugge). Beide 
aandeelhouders van VéVéWé hebben zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
voor de schulden van VéVéWé. Voor Verstraeten en Verbrugge zou een 
verdere verliesfinanciering van VéVéWé echter betekenen dat faillissement 
dreigt. Verstraeten en Verbrugge kan dan namelijk niet meer aan haar 
overige financiële verplichtingen voldoen. Daardoor zou direct 
onherstelbare schade ontstaan omdat de bedrijfsactiviteiten van 
Verstraeten en Verbrugge niet kunnen worden gecontinueerd. 

6. De (uiteindelijke) aandeelhouders van Verstraeten en Verbrugge hebben 
een vermogensinstandhoudingsverklaring afgegeven waarin zij naar rato 
van de deelname in het kapitaal van Verstraeten en Verbrugge een 
solvabiliteit van Verstraeten en Verbrugge van minimaal 25% garanderen. 
De financiële positie van een aantal van deze aandeelhouders is dusdanig 
dat zij deze garantie niet langer na kunnen komen. 

BEOORDELING VERZOEK 

7. 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 
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indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan een voorgenomen 
concentratie, zoals bedoeld in de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1995-1996, 24 707, nr. 3, blz. 78), door het in acht nemen van 
de verplichte wachtperiode. 

8. Partijen en vertegenwoordigers van Verstraeten en Verbrugge hebben 
inzicht gegeven in recente financiële gegevens waaruit blijkt dat er sprake is 
van acute financiële problemen voor VéVéWé respectievelijk Verstraeten 
en Verbrugge.  

Partijen hebben een vonnis overlegd van de President van de 
Arrondissementsrechtbank te Middelburg, d.d. 14 april 1998, waarin deze 
aannemelijk acht dat Verstraeten en Verbrugge ten onder dreigt te gaan als 
gevolg van een te verwachten déconfiture van Dapemo VVW B.V.(een 
dochtermaatschappij van VéVéWé ). Uit dit vonnis blijkt voorts dat 
Verbrugge International B.V., een van de aandeelhouders van Verstraeten 
en Verbrugge, niet in staat is en N.V. Delta Nutsbedrijven, een andere 
aandeelhouder van Verstraeten en Verbrugge, niet bereid is tot aanvulling 
van de tekorten in Dapemo VVW B.V. Dit bevestigt hetgeen door partijen is 
verklaard, namelijk dat een aantal aandeelhouders van Verstraeten en 
Verbrugge de verplichtingen uit hoofde van de 
vermogensinstandhoudingsverklaring niet nakomen. Indien de gemelde 
concentratie niet op zeer korte termijn kan worden geëffectueerd dreigt voor 
VéVéWé faillissement.  

9. Partijen hebben aannemelijk gemaakt dat door een faillissement de 
continuïteit in de bedrijfsvoering van VéVéWé ernstig in gevaar komt. In dat 
geval is onherstelbare schade aannemelijk. 

10. In geval van effectuering van de concentratie op korte termijn wordt een 
faillissement van Verstraeten en Verbrugge afgewend omdat door de 
concentratie VéVéWé in staat is om de leningen, door Verstraeten en 
Verbrugge eerder verstrekt ten behoeve van verliesfinanciering, af te 
lossen. 

CONCLUSIE 

11. 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 tot ontheffing wordt derhalve toegewezen. 

  

datum: 29 april 1998 

  

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